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<5>enhot:es JfDeputados.

Em obediência ao que preceitua o artigo 4ã n l\

1 1 da Constituição . do Estado, trago-vos uma synthese

dos factos mais relevantes da administração publica

occorridos entre a vossa ultima sessão e a que ora se

inicia.

Distinguido, pela segunda vez, com a confiança do

eleitorado catharinense para o cargo de chefe do Po-

der Executivo, recebi a 28 de setembro p. p. o gover-

no das mãos do venerando chefe republicano coronel

Raulino Julio Adolpho Horn, que o exercia na qualidade

de Presidente desse Congresso.

A lõ de novembro, assumiu a presidência da

Republica o exmo. sr. dr. Arthur da Silva Bernardes,

que para aquelle alto posto fora eleito e reconhecido

após uma agitada campanha politica. Felizmente para

os nossos foros de nação civilizada, S. Exa. recebeu <•

governo das mãos enérgicas do exmo. sr. dr. Epitácio

da Silva Pessoa, sem que se verificasse a annunciada

perturbação grave da urdem em todo o País.

Registraram-se apenas alguns factos . isolados,

oriundos da indisciplina que a paixão partidária levara

a alguns corpos do exercito, como o que se deu nesta

Capital na noite de 1 b de novembro, em que o Palacio

do Governo e a Chefatura de Policia foram atacados

com cerrada fusitaria e alguns tiros de canhão.



Com os reduzidos elementos de que, nesta cida-
de, dispunha então a Força Publica e com os civis

que a elles se alliaram na defesa da autoridade con-
stituída, pôde o Governo do Estado garantir a ordèm,
tendo o illustre Presidente da Republica, que acabava
de ser empossado, determinado, por intermédio das
altas autoridades militares, as enérgicas providencias
que a situação demandava.

Em meio de patriótico enthusiasmo c com bri-
lho desusado, vimas decorrer uo anno próximo findo
o primeiro centenário da independência nacional.

Dentre as festas que, nesta Capital e em todos
os pontos do Estado, se efíectuaram para solennizar
o fausto acontecimento, releva notar as commemura
«;oes escolares, que bem demonstraram que as nossas
easas de ensino vão cumprindo a sua grave missão
de propagadoras do sentimento cívico.

Tendo participado das eornmemorayoes aqui reali-
zadas e de outras elTectuadas fóra de Santa Catharina
j* concorrendo á Exposiyào Nacioua!, já íazendo-se
representar rios congressos scientificos que, como pa
drõesdo nosso progresso intellectual durante um século
de soteraiim, *e reuniram no Rio de Janeiro, quis o
Uuverno do Estado fazer uma commemoraçâo muito
sua c muito catarinense, perpetuando em aeo c gra-
nito o enthusiasmo da ge açào que viu passar o pri-
meiro centenário da nossa independência politica, e
»»ais do que isso, perpetuando numa obra monumen-
tal o de real utilidade publica, o espirito de iniciativa
" o valor moral c económico dos homens que, no -o
vem.) „u fóra deli,, trabalhavam em Santa Catharina
no nnno de 1922.
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Esse marco do nosso préstimo será a Ponte In

dependência, de que, em outra parto desta Mensagem,
dou minuciosa noticia. Com ella corrigiremos as des-

vantagens que, parajijiossa Capital, resultam de sua

situação insular; uuimos assin^eoTno^já publicamente

uma vez me foi dado dizer, a cabeça ao corpo, re-

solvendo corajosamente o probkra i da permanência
da capital em Florianópolis, pois estávamos diante de

um dilemma que não padecia delongas: ou ligar a

ilha ao continente ou mudar a '"apitai. Mas Florianópo-

lis, não só pelas suas exeollencias naturaes, como também
pela sua historia, bem merecia que não se lhe tirasse

a primasia entre as cidades de Santa Catliarina.

E' também de justiça recordar que cila, entre

as varias municipalidades eatlnr.nenses, nãu esteve,

até bem pouco, no numero daquellas com que os go-

vernos, tanto da União como do Estado, tinham sido

generosos. Com ufania
. registramos o vigoroso pro-

gresso das nossas antigas colónias, mas devemos tam-

bém assignalar que nunca lhes faltou a ajuda dos

cofres pjblicos, etnquanto a noss.i Capital ia vi-

vendo quasi por si só. Justo é, pois, que agora se es-

tendam a ella favores análogos aos teitos a outras

zonas, favores que, em ultima analyse. redundam em
beneficio para todo o Estado.

A I
o

. de março próximo findo, o Estado de San-

ta Catharina, acompanhando a dôr de todo o Brasil,

pranteou a morte de Ruy Barbosa.

Nas manifestações do pesar nacional tomou parte
directa o Governo do Estado, mandando, em suffrngio

da alma do illuatre morto, celebrar solcnues exéquias.
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Ruy Uarbosa não era apenas uma alta persona-

lidade de partido; ora mais : era uma proeminente

figura nacional, que pertencia a um partido, porque o

seu patriotismo não lhe permiti ia fie ir alheio, nem
neutro, no meio daí questões mais relevantes da vida

nacional, ás qtiaes se prende a existência dos partidos

p"liticos.

Em todos os ramos de actividade em que lho

foi dado trabalhar, deixou impressos os signaes do
talento genial cultivado por estudo methodico e per-

tinaz. As m-Sras mais avançadas conquistas jurídica?

tiveram o concurso de seu trabalho, c na vasta obra
que deixou dispersa ha ainda farta sementeira de idéas

entrevistas pela sua visão de illuminailo. que as ge-

rações futuras tornarão realidade.

A voz de Kuy Barbosa transpôs também as
fronteiras do p.»ís e foi ouvida peias grandes nações
com surpresa, pois foi a revelação de que r.a America
do Sul havia um irrande povo. que. nào obstante ser
mais forte que os seus vizinhos, era pregoeiro de um
direito internacional m;i is humano. j>orque consagrava
também o direito d;is nações fracas.

Ruy Barbosa passou assim a ser uni nome acatado
nas nações mais cultos, e a sua eleição para membro da
Corte Jnte: nacional de Justiça da Libadas Nações
acabou de sagrar-lhe o alto merecimento.

Como mais um preito de homenagem do Coverno
do I stado. deixo aqui consignada a perda sem remé-
dio de tão excelso patrício, expoente da nossa cultura
e honra da raça latina.

Por motivo de saúde e aconselhado pelo meu
medico assistente, solicitei do Conselho Municipal da
Capital, em 2 de fevereiro, a devida permissão para



me retirar do Estado, nos termos do jj único do art.

37 (la Couerituiçào. No mentiu dia, orn sessão extraor-

dinária, foi me concedida a licença.

No dia seguinte passei a direcção dos negócios

do Kstado ao vice governador sr. coronel Antonio
Pereira da Silva e Oliveira, que, com a sua conhecida

firmeza e lealdade, a exerceu até 12 do mês próximo
passado.

Ern 14 de abril, segui p;tra o Rio do .Janeiro, fa-

zendo escala por Sào Paulo, onde, a bem de interesses

do nosso Estado, me demorei uma semana. Nessa adi-

antada eidad", cujo progresso tanto honra o enaltece a

civilização brasileira, recebi do illustre Presidente d»

Estado, sr. dr. Washington Luís, além de outras ca-

ptivantes attenções, a de lazei-nie hospede do Estado,

demonstração de artectuosa syupathia. a que com ou-

tras se associaram, penhorando-me profundamente, re-

presentantes da alta admin^tração, do eommeroio, da

industria e das letras.

Ao Kio de Janeiro cheguei a 23 do mesmo mês,

sendo recebido pelos representantes dos srs. Presiden-

te da Republica e Ministros de Estado, por persona-

lidades politicas e de alto relevo social, não me pe-

nhorando menos o comparecimento de numerosos con-

terrâneos que, longe do torrão natal, acompanham
com vivo interesse os surtos do seu progreseso, de to-

dos recebeudo a demonstração de que bem sabem ava-

liar o esforço que o meu governo cm prol dos jus-

tos interesses do Estado tem despendido, amparando-
me para tanto o apoio dos meus concidadãos.

Na visita protocollar que fiz ao sr. Presidente

da Republica para lhe agradecer a honra de sua re-

presentação ao meu desembarque, exprimi a S. Exa.



tis sentimentos ic alta admiração pelo modo por quo
dirigiu a campanha em que íoi o candidato do cie

mento conservador do País, bem como a solidariedade

politic t do nosso Estado, que lhe suffragou o nome no
mais ardoroso prélio do quantos se têm aqui travado

no actual regimen. E S. Exa. e-n resposta, com supre-

ma satisfação minha , manifestou pela nossa terra

toda asympathia, em palavras de sinceridade, que bem
reflectiam um dos brilhantes prismas da sua indivi-

dualidade, tão di^na de acatamento pelas excelsas

qualidades que a exornam.

Em visitas posteriores, tive opportunidado de ex-

pôr a S. Exa. a situação politica e financeira do Es-

tado, dernonstrando-lhe a necessidade da execução dc

imprescindíveis melhoramentos, de modo que se pos-

sam deseuv-dver os elementos económicos quo são a

segurança da noss-t constante prosperidade.

Nesse entretanto, recebi do Presidente de Minas

Geraes, o illustre sr. cl i . ítaul Soares, o honroso con-

vite para ir á bel la capital daquelle Estado.

Em curo especial., posto á minha disposição

pelo sr. Ministro cia Viação e Obras Publicas, scyui

para Bello Horizonte, oudn me aguardava a mais ca-

rinhosa acolhida por pitrte daquelle eminente repu-

blicano, dos seus dignos auxiliares e dos representan-

tes de todas as classes sociaes.

Deu -me S. Exa. a honra de hospedar-me no pa-

lácio presidencial, eumulando-me, no seio de sua
exma. Família de gentillezas e attençôcs, que indele-

velmente ficaram gravadas em meu eor;<<;ão.

O pouco que me demorei na formosa capital mi-

neira foi bastante para bem ajuizar do seu constante

progresso, que a constituo, como a de S. Paulo, uma
«idade modular, co".i serviços que bem alto recom-
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mondam a directo que Ih^s ó impressa. Em ligeira

excursão á Lagoa Santa, povoação a que indissolu-

velmente esfri ligado o nome do sábio dinamarquês
Dr. Ltmd, cujo tumulo, em conijmnlua do illuetre Pre.
Ridente do Estado, do seus si-erotarios e anrgos de
minha comitiva, visitei, deparou- se-me opportimidude
ile apreciar uma bom construída entrada de rodagem
e uma grande ponte do eimeuto armado sobre o rio

das Velhas, uma e outra typos das demais que, no
Estado de Minas, estuo assigna laudo os notáveis me-
lhoramentos executados pela actual administração.

De volta a capital da Republica, visitei, por con-
vite especial do presidente da respectiva commissão
organizadora, a Exposição Saeiouai eommemora-
tiva do 1/' centenário da nossa independência
politica, tendo a satisfação dc apreciar os productos
cútliarincnses enviados para i/sse notável certamen.
verificando quanto estão concorrendo para a justa
apreciação em que ora é tido o nosso Estado, cujas
industrias já são um forte elemento económico e as-

sas concorrem para a nossa riqueza publica.

O modo altamente carinhoso por que fui rece-
bido nesta cidade ao regressar, a associação de to

dos os municípios ás significativas demonstrações que
aqui então me fez o povo desta Capital, sobre pc-

nhorar-me profundamente, dando-me a confortante
convicção de que, no subido cargo a que os meus
patrícios me elevaram pela segunda vez. me tem
sido dado corresponder á confiança em mim deposi-

tada, animam-me para novas iniciativas, encorajam-
me para novos emprehendimentos, iniciativas e era-

prehendimentos que sejam, em períodos sempre de
paz e de ordem, o paradigma de um governo que
outra aspiração não tem senão a de ser util ao Estado.
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parà Í660 trabalhando sem temores nem vacillações,

confiante na dedicação e uo patriotismo dos «eus con-

terrâneos e nos grandes recursos de que dispõe a nossa

terra, tão rica,- tão forte, tào exuberante pelos dous

naturaes com que a Providencia a favoreceu.

Cabe me o doloroso dever de registrar o desap-

parecimento de prestantes concidadãos que, no desem-

penho do mandato de deputados a esse Congresso e

por outros não menos relevantes serviços, se impuse-

ram á consideração do Partido Republicano, de que
foram prestimosos membros, e do Estado, a que nunca
regatearam a valia do seu concurso. Sào elles Otto
Boehm, Paulo Zimmermann e Mário de Souza Lobo.
sobre cujos túmulos devemos inclinar nos. em justa

homenagem.

Poder Judiciário Com satisfação consigno que perdura a mais com-
pleta harmonia entre o Poder Executivo e o Judiciário,

signal da perfeita ordem jurídica em que os dois pode-
res vão exercendo as suas funcções.

Continua no exercício do alto cargo de Presiden-

te do Superior Tribunal de Justiça o sr. desembarga-
dor João da Silva Medeiros Filho.

Em data de 11 de airosto. foi o desembargador
José Arthur Boiteux, de accordo com a lei n. l.:-to5, de
L'l de agosto de \'.}2 \ declarado em disponibilidade,
em vista de ter aceito a nomeação para o cargo de
Secretario do Interior e Justiça. Para a vaga assim aber
ta no Superior Tribunal foi, por merecimento, nomea-
do na mesma data o Procurador Geral do Estado dr.

Heraclito Carneiro Ribeiro. Para este ultimo cargo foi

nomeado o juiz de direito da primeira vara da comar-
ca desta capital dr. Américo da Silveira Nunes.
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Durante o anuo passado realizou o Superior Tri-

bunal 69 sessões ordinárias e 6 extraordinárias, nas

quaes foram distribuídos 345 processos e julgados 271,

conforme se vê do quadro abaixo:

Feitos Di.sfriliitit/os Jult/tidos

Habeas-Corpus 2b 2t'»

Recursos crimes 23 2(>

Appellações crimes 172

Appellações eiveis 51 35

Embargos 10 11

Aggravos S ò

Processo de responsabilidade 0 1

34;» 27 í

O cargo de Procurador Geral do Estado vem Ministério Publico
sendo exercido pelo dr. Américo da Silveira Nunes.

O movimento de promotores realizado após a

ultima Mensagerr foi o seguinte: a 20 de julho de

foi removido da promotoria publica de Porto

União para a de Chapecó o dr. Leôncio Ribas Marinho,

e desta para aquella o dr. Oscar Leitão;'a 12 de setem-

bro foram removidos os promotores drs. Candido Be-

nício Rangel de Vasconcello? e Luis Liberato Barroso,

este da comarca de (.'rnzeiro para a de
;
Tijucase]aquelle

desta para aquella; a 2i*> de setembro, foi nomeado o

dr. Pedro de Moura Ferru para o cargo de promotor

publico da comarca de S. José: a 20 do mesmo mês.

foram consideradas sem effeito as remoções;feitas a 12,

ficando o dr. Luis Liberato Barroso exonerado, a seu

pedido, e continuando o dr. Candido Benicio Rangel

de Vasconcellos na comarca de Tijucas; a 7 de dezem-

bro, foi nomeado o dr. Antonio José de Carvalho e



Mello para o cargo de promotor publico da comarca

cie Cruzeiro; a 13 de dezembro, foi exonerado o dr.

Leôncio Ribas Marinho do cargo de promotor publico

da comarca de Chapecó, por não ter entrado em exer-

cido no devido tempo; a 1'.» de dezembro, foi, nos ter

mos do artigo o02 da Organizarão Judiciaria, exone

rado o dr. Manoel Ribeiro de Campos do cargo de

promotor publico da comarca de Campos Novos, por

não ter reassumido o exercício após a terminação da

licença que lhe fora concedida; a -S de dezembro foi

nomeado o dr. Albino de Sa Filho para o cargo de

promotor publico da comarca de Curitybanos; a - de

fevereiro do anuo corrente, foi nomeado o dr. Edgard

de Lima Pedreira para igual cargo na comarca de * 'ru-

zeiro, em substituirão ao dr. José Antonio de Carvalho

e Mello, cuja nomearão ficou sem effeito; na meMna

data, foi nomeado o dr. Jorge Maisonette para o cargo

de promotor publico da comarca de Chapecó: a n> de

março, .foram removidos os promotores públicos drs.

Heitor da Silveira Carneiro e Manoel da Nóbrega, aquelle

da comarca de Biguassú para a de Campos Novos e

este desta comarca para aquella: a l';» de marro, foi o

dr. Heitor da Silveira Carneiro exonerado, a pedido,

do cargo de promotor publico.

yforimsnto dr O movimento de juizes nas varias comarcas foi.

jnize* depois da ultima Mensagem, o seguinte: a 3 de agosto

de 1922. foi nomeado o dr. Xulmiro Soncini para o

cargo de juiz de direito da comarca de Curitybanos;

a 12 de agosto, foi nomeado o juiz de direito da 1»

vara da comarca da Capital dr. Américo da Silveira

Nunes para exercer o cargo de Procurador Geral do

Estado; a lã de agosto, foi nomeado o juiz de di-

reito de 2* entrancia da comarca de Blumenau, dr.



Amadeu Felippe da Luz, para exercer idêntico cargo na

1* vara tia comarca da Capital, de 3 ;t entrancia; a 17

de agosto, foi novamente nomeado para o cargo de

juiz de direito da comarca de Blumenau o dr. Amadeu

Felippe da Luz, visto ter optado por essa comarca; a

18 de agosto, foi nomeado o juiz de direi'o de Brus-

que dr. Erico Knnes Torres para o cargo de juiz de di-

reito da 1» vara da Capital; a 23 de agosto, foi no-

meado o dr. Abelardo,Wenceslau da Luz para o cargo

de juiz de direito da comarca de Brusqtie; a 18

de novembro, foi nomeado o dr. Urbano Miiller

Salles juiz de direito da comarca de Brusque; a 2 d«

outubro, foi nomeado o dr. Heitor Blum para juiz d

direito da comarca de Cruzeiro, ficando, por acto d

i de dezembro, sem eífeito essa nomeação, por não

ter o nomeado assumido o exercício dentro do prazo

legal; a 18 de novembro, foi removido o dr. Mário Vi-

cente Vianna da comarca de Chapecó para a de Bi

guassú; a 31 de janeiro de l!»2-">, foi removido o juiz de

direito dr. Zulmiro Soncini da comarca de Curitybanos

para a de Chapecó; a r> de marco, foi nomeado o dr-

Alfredo Luz para o cargo de juiz de direito da comar-

ca de Curitybanos; a 25 de junho, foi nomeado o 1»

supplente do juiz de direito da comarca de Cruzeiro

dr. Francisco de Almeida Cardoso para o cargo de juiz

de direito da mesma comarca.

Xào adendo o pr. dr. Aifrcdo Bernardes .ia Código fudicinrio

Silva, devido a seus niulmlus afazeres i-rofissuuae*

acceitar a iricurul>citc-i t tio irovenu' do K-tado de or-

ganizar o nosso Codipj Judiciário, offoroefd S'
1

<.> des-

embargador em disponibilidade Cil C..s:;t para >e

encarreirar desse trabalho, ttmdu apresentado uai

antc-projee.to de Código .I;idk-u:io c do Prueessu Pe-

nal, Civil e Ç.mnn"n».ial para servir d.> >>ms" a .<
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legisladores o ponto do partida para ats discussões

sobro esse assumpto.

Movimento Em 1022, após a ultima Mensagem, foi o se-

Consular guinte o movimento consular: a 22 de agosto, loi re-

conhecido no caracter de cônsul da Polónia em Curi-

tyba. com jurisdieção neste Kstado, o sr. Zbigniew

Auguste Miszke; a 12 de dezembro, foi reconhecido

no caracter de cônsul geral da Argentina em Porto

Alegre, com jurisdieção. neste Kstado, o sr. Horácio

Bossi Caseres; a 26 de dezembro, foi reconhecido de-

finitivamente, no caracter de cônsul da Hungria em S

Paulo, com jurisdieção neste Estado, o sr. Guilherme

Fillinger, que, em data anterior, tinha sido reconhecido

provisoriamente.

No corrente anno, a 7 de marco, foi reconhecido

no caracter de cônsul do México em Porto Alegre, com

jurisdieção neste Estado, o sr. Carlos Fontoura, que, em

data anterior, tinha sido reconhecido no caracter de

cônsul honorário; a 16 de abril, foi reconhecido pro-

visoriamente no caracter de cônsul geral da Finlândia

no Rio de Janeiro, com jurisdieção neste Kstado, o sr.

Charles Warrington Gilbert; a 23 de abril, foi reconhe.

eido no caracter de vice-consul do Japão em São Paulo

com jurisdieção neste Estado, o sr. Kakumei Kasuga; a

•26 de abril, foi reconhecido nò caracter de cônsul da

Bélgica em São Paulo, com jurisdieção neste Estado, o

sr. Felix Jansen; a 21 de maio, foram reconhecidos os srs.

Emeral vLucien Gabriel) e Hrnesto Sigel, este no caracter

de Cônsul da Suissa em Curityba, por ter sido suppri-

mido o consulado desse país em Joinville, c aquelle no

caracter de cônsul da França, em São Paulo, ambos com

jurisdieção neste Estado; a 26 de julho, foram reconhe-

cidos os srs. Julio Cesar de Campos e Charles War-

rington Gilbert no caracter de cônsules geraes, aquelle do
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Chile, com rcsidcncut cin >ão Paulo, eeste ultimo da

Finlândia, no Rio cie Janeiro, ambos com jurisdição

neste Kstado.

A 12 de novembro do aivio passado, realiza- lilci(;<*ies

ram-se em todo o Estado as eleições para preenchimen-

to dos cardos de superintendeu' e. conselheiros muniei-

paes e juizes de paz para o quatriennio de V)23 a 1Ql'ò.

No corrente anno,rea!izaram-se as seguintes eleições: a

14 de janeiro, para as autoridades do novo município

de Bom Retiro; a 1 1 de fevereiro, para preenchimento

de tres vagas de conselheiros munieipaes de Lages
;

a 25 do mesmo mes. para preenchimento de vagas de

superintendente e de tres conselheiros munieipaes que

renunciaram seus cargos no município de Garopaba;

a 1". abril, para provimento dos lugares de juizes de

paz do novo districto de Rio do Peixe, no município

de Campos Novos; a 24 de junho, para preenchimento

da vaga de superintendente de Blumenau; na mesma

data, para cinco deputados a es-e Congresso; e ainda

na mesma data, para preenchimento de uma vaga de

conselheiro no município desta capital e outro no da

.Laguna.

Km substituirão ao desembargador em disponi- Seeretitriãs de
bilidiidV (iil Costa, que pediu exoneração do car^o Estado
ile Secretario do Interior e'.lustig:i. fui nomeado, a 11

de agosto de 19*2:?, o desembargador .losé Arthur

iioitetix, que se manteve nesse cargo até 26 de se-

tembro. Exonerado, também a peiido. foi nomeado o

juiz ue direito da comarca de lirusque <lr. Abelardo

"Wenceslau da Lu/., que. também i'or procria solicita-

rão, deixou a Secretaria a 28 do mesmo mes.

Na mesma data. foram nomeados os drs. JOe

Luis d.- Martins Collaçoe Victor Kcndor respectiva-
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hiente Secretaria do Inierinr <• .lu>nc;a o Secretario

da Fa/cuda, Viação, Ohras Publicas <• Aíír>ultura.

Nesta ultima Secretaria vinha ate alii prestando

OS S(M:S |) .JIS MMVÍÇOS iU> J\St (J.i <J I)K> j'>f liU.^lVO

Adolpho ii i Silvcir.i, ijue a>i.\uu o tir*» etn virtude

tl i fip<>sc-n' aria que soli ,-itara <• lhe fora deferida.

Consultor Jurídico Pelo decreto n. IJU:'.. <Je 3' de janeiro próximo

findo, foi extincto o cargo de consultor jurídico.

Congressos Para o representar nos congressos scientificos que,

Seieutificos em commemoração do centenário da independência

nacional, no anuo passado se reuniram no Rio de Janei.

ro, o Governo do Estado nomeou os seguintes srs.

:

desembargadores João da Silva Medeiros Filho e J,oão

Pedro da Silva e deputado Kdmundo da Luz Pinto,

para • o Congresso Jurídico; dr. Alvaro Lessa. para ô

Congresso de Engenharia e Ferroviários; dr. Elyseu Gui-

lherme da Silva Júnior, para o Congresso Internacional

de Parteiros; dr. Luis Antonio Ferreira Gualberto, para o

2°. Congresso de Americanistas; capitão de corveta Lucas

Alexandre Boiteux, para o Congresso Internacional de His-

toria da America; dr. Manoel Clemente do Rego Barros.

.
:

•
. para o Congresso de Neurologia, 1'syehiatria e 3Iedi

cina Legal; bacharel Henrique da Silva Fontes, i-ara o

Congresso de Instrucção Secundaria e Superior.

Cotiíítesso dos A fim de trocar idèas e tornar mais efficientes al"

Superintendentes guris dos serviços públicos, convoquei, para se reunirem

nesta capital, os superintendentes de todos os munici

pios do Estado. O Congresso de Superintendentes.

como passou a ser designada essa
à
reunião, celebrou.

além das sessões solennes de abertura e encerramento.

• que foram por mim presididas, mais quatro, sendo

duas presididas pelo Secretario da Faxenda c consagra
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das ao estudo cias questões de viação publica e tribu-

tação municipal, e duas presididas pelo Secretario do

interior e Justiça e destinadas ú solução de problemas

que se prendem á instrucçâo publica e hygiene e sa-

neamento. Dentre as condições votadas avultam como

mais importantes as seguintes:

Quanto á viação publica:

«) As superintendências municipaes manterão

permanentemente as turmas de conservação das estradas!

/>) A despesa por kilometro-anno será de 1
>'

inclusive boeiros de um metro e conservação das obras

de arte;

<•) l'ara as pontes e boeiros de mais de um me-

tro ate de/ de vão livre, o auxilio do Estado se ele-

vará a .">o por cento;

th An ponto e pontilhões de mais de dez metros

de vão livre serão construídos mediante convénio;

Os pagamentos serão feitos por trimestres ven.

eidos, depois das verificações technicas;

/') As nitperiniendeneias cumprirão o regulamento

t;eral das estradas de rodagem.

Quanto á instrucçâo publica:

u) <> Kstado manterá em cada município uma

escola para cada .grupo de mil habitantes:

h) Os municípios empregarão, no minimo, :V\,

de sua renda cm instrucçâo publica;

*-) A partir de I". de janeiro de i' ,-4, ficará

a cargo dos municípios, nas zonas ruraes. a casa e o

mobiliário escjiai;

th ns municípios promoverão a organização de

sociedades escolares que possam fazer jús aos favores

que o Governo do Estado estabelecer para essas as-

sociações;
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f) O Estado auxiliará os inunictpius na con-

strticção de prédios para escolas ruraes.

Quanto á hygiene e saneamento:

«) As municipalidades votarão leis auxiliando o
serviço obrigatório de fossas liquefactoras nas zonas

urbanas, quer fornecendo material pelo custo, quer as-

sumindo a construcção das fossas para cobrar o seu

custo á vista ou em prestações;

% 1>) As municipalidades votarão leistornando obri-

gatória a cdnstrucção de fossas Iiquefactoras nas zonas
ruraes, ou onde não fôr possível a de fossas perdidas;

<) Será obrigatório, igualmente, o desmatamen-
to- das habitações, dedicando a sua máxima attenção

ao problema de abastecimento dagua das cidades ou
villas, não permittindo os poços ou cacimbas abertas

e outros focos de mosquitos

d) As municipalidades tornarão obrigatório nas

suas escolas o ensino de noções de hygiene c pro-

phylaxia, principalmente as relativas ás endemias rei-

nantes.

Serviço de Sanca Continua esta instituição federal a prestar ni-
mento e Prophy- vantes serviç-.s á melhoria da situação sanitária das

Jaxiu Rural nossas zonas ruraes. Secundo consta de irifornvu;õ>s

prestadas pelosr. dr. Arthur Ribeiro Guimarães, ope-
roso eluie do Serviço neste Estado, nos postos inst;.i-

lados i.a Trindade e no Ribeirão, no mumVipiu dest.i'

Capital, nas ci-Jarles de S. .José. ífij.ihy. .loinviil-- e S.

Francisco e na villa de Biguassú. matricularam-sc «tóSl
de dezembro do anuo findo 29.818 doentes, sendo 2S.r)0.")

atacados de vcrn.inoses e l'.3i:-J de paludismo. Foram
praticados 40.426 exames de tezes e 29.068 primeiras
exames, sendo destes 28.792 positivos e 276 'negativos-

Foram nttendidas 24.321 consultas para outras doença* c
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praticados ím >0 curativos diversos. Medicações contra

vermiuoses foram ministradas •3.207, curativas contra

impaludismo i?T -*»r>:i e preventivas contra a mesma

doença 12.27i>. As receitas aviadas leram em numero

de U.USl. Foram feitos 1 :> «>:>*• visitas de policia sa-

nitária. Foram cadastradas s.2'.»T casas, nas quaos

>.e recensearam 41.:Mf> pessoas. Sobe a 104 o numem

das fo.-sas construídas, sendo :.">:• liquefactoras e 41

absorventes.

Foi o seguinte o serviço d»- pequena hydrgg!:i

phia e desmatamcnlo : ruçada* 2.SS2.40S m2. valias

abeitas U.tH2 ms.. valias reparadas 1 1 .432 m-.
;
vaí-

l;is rterrada.- :">2o ms.. pântanos aterrado:» 5.0:0 m:\

pântanos d' ssecoados í>.0*.»4 ni2. cursas d'agua regula

rizados :)2.0'.»7 nis.

(i serviço de lepra c doenças venéreas, inaugu-

rado nesta Capital a 20 de junho du anno passado,

euiiu presentemente mais dois dispensários instaliados

nas cidades da Laguna e lVrto Fnião. Alétn disso

a cidade de Mafra è servida pelo dispensário da vizinha

ddad'- paranaense do Hio Negro. <> movimento desse

serviço foi até ao fim do anuo passado <• seguinte :

pessoas matriculadas 122:>. sendo <!S7 homens. 480

mulheres? e 40 crianças. Foram praticadas KU>:a". in-

jecções, 'las .pines 7.141 de mercúrio. 2.004 de u^o-

salvarsnn e •"">.'>' de outros medicamentos.

A ]:> de dezembro do anuo passado, entre •> sr.

dr. Director do liygicne, representante do Governo do

Estadc e o sr. dr. Arthur Ribeiro «iuinmrães, por par-

ir; do í-r. dr. Director Geral do Serviço de Saneamento

e Prophylaxia Rural, foi assignado o convénio coii-tau-

t<: das clausulas seguintes:

— A. Directoria de Hviriene do Esta d" de
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Santa Catharina adopta, para todos os elfeitos, o regu-

lamento do Departamento Nacional de Saúde Publica

approvado pelo Decreto do (ioverno Federal n°. Iõ.Ou:>,

de 15 de setembro de 1921, ficando o Serviço de

Saneamento e Prophylaxia Rural encarregado : a) da
propliylaxia geral das doenç;;s trausmissiv» is; b) da

prophylaxia especifica das endemias ruraes, das doen-

ças de notificação compulsória e doenças venéreas;

e) da hygiene das habitações; d) da fiscalização dos
géneros alimentícios e dos encarregados da sua ma-
nipulação e eommereio. onde estiver agindo a Propby-
laxia Kural, salvo na zona da Capital; e) do scrviç

;

de fiscalização do leite, na Capital e no resto do Es-
tado onde estiver agindo a Prophylaxia Rural, pas-

sando o laboratório do Estado a> Serviço de Sanea-
mento e Prophylaxia Kural, ernquanto

i
revaheer o

contracto. — A' Directoria de Hygieue iiir.mbs.' a) a
fiscalização do exercicio da medicina, pharmncia, arto

dentaria e obstetrícia; b) o serviço de hygiene escolar
e industrial e assistência publica: c) a policia sanitária
na zona urbana da Capital.

2». - Na parte da prophylaxia geral das do.^n
ças transmissíveis que, está a cargo do Serviço de Sa-
neamento e Piophylaxia Rural, a Directoria de Hy
giene receberá as notificações de todos os casos das
referidas doenças que occorrerem dentro do períme-
tro urbano da Capital, e o Serviço de Prophylaxia Ru-
ral as notificações que occorrerem na zona suburbana
e em todo o Estado, devendo o isolamento domiciliá-
rio do doente ou hospitalar de ambas as zonas e do
Estado, sempre que for necessário, ser rcito pelo Ser-
viço de Prophylaxia Rural, que tomará as medidas
exigidas pelo Regulamento do Departamento Nacional
de Saúde Publica, para a prophylaxia especifica das
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doem;;!* referidas. — Na prophylaxia t specifieu das

doenças de notificação compulsori ', .ias doença» ve-

néreas o do cancro, a. Directoria de llyjjcne do Eh

tado receberá as notificações de todos os casos occor

rid s no perímetro urbano da Capital, exceptuando os

de lepra e doenças venéreas a cargo totalmente do

Serviço de Saneamento e Prophylaxia Rural, devendo

ser encaminhado ao Serviço de Prophylaxia Rural to-

dos os casos que se derem em outras zonas da Capita 1

e em todo o território do Estado, ficando o isolamento

domiciliar ou nosjeomial, quando necessário, a cargo

do Serviço de Saneamento e Prophylaxia Rural, bera

como as medida* de prophylaxia especifica constantes

do Regulamento do Departamento Nacional de Saúde

Publica.

— < > presente convénio entrará cm execução

quinze dias depois da assinatura da ampliação do

aeeordo entre o (.íoverno do Estado e o Departamento

Nacional de Saúde Publica de 10 de setembro de li*:.'!

c que deverá ser acerescido da importância de cem

contos annuaes. e a a; provação do sr. dr. Director

do Serviço de Saneamento «• Pr phylaxia Rural.

Xa medi-la de seus recursos, tem o Coverno do Suudc pnblU':i

Estado attei.dido. como a uma das mais serias ques-

tões administrativas, a tudo o qtie se ivlaeinna com a

saiid- publica. A sua ncçiV» se tem feito prineipai-

mente sentir na hy.ciene preventiva, mormente nesta

Capital. Ampliada a dií-tribuiçào de a frua pela capta-

ção de nuv,s mananciaes. têm desapparecido as mo-

léstias que eram vcliiculada- |
or aguas provindas de

vertentes mais ou m nos conspurcada?. A lebre ty-
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phoido foi assim reduzida a proporções Ínfimas, tomam
do a população um outro caracter de Iumu estar e.

saúdo. Thm -só mantido sempre em bom íuncciuiia-

mento a rode de esgotos, que, por outro lado, w.e

sendo au^moutada. lnstitniu-se a fiscalização do leite

que. muito embora aiuda^ão seja completa, poi^ deve

começar pelo estabulo, pelas vaceas, pela ordenha e

pelo pessoal distribuidor e seu vasilhame, vae. entre-

tanto, dando us melhores resultados, estando a popu-

lação satisfeita com a qualidade d:> leile que lhe é

fornecido. Dcve-sc lambem mencionar o trabalho de

canalizarão de aguas pluviaes, drenagem e enxugo
de terrenos na zona servida pela avenida que, para

hygiene e saneamento da cidade, o í.iovoruo do Kstado

mandou abrir ao longo do córrego chamado Fonte da

Jíulba. trabalho que se teai estondHo a mitras zonas

urbanas.

As condições sanitárias do Kstado tem sido li-

sonjeiras, pois no ultimo a uno nenhuma doença de
caracter epidemico se genuralisou em qualquer zona e

gozámos de um bem estar relativo se examinarmos o

estado sanitário de annos anteriores.

F.m janeiro do anuo corrente, apparec. ram no
Pinheiral, no municipio de T-jucas, vários casos dc fe-

bre typkoido. P,-»ra I.-í foram mandados pela Directoria

de Hygiene doi* guardas sanitários. providos de abun-
dante material, que proceder mi á vaccinação ami-
typiuca dos aenmmeítido< da doença, e das pessoas
que com elles estavam o:u contacto. Contaram se

bO casos, dos qu es 12 foram fataes, devendo-se esses
óbitos principalmente ao abuso de regimen e pouco
cuidado na convalescença.

Houve cii: Joinville alguns, casos de encephalite.
sendo 3 fataes. A Directoria de IJygiene providen-



ciou para u deUdksçàu tia doença, rcmeitonilo ao si u de-

legado naqtiella cidade syro aiiti-iiieniugoeoi-eic.). As

mesmas m-ovidoueias tomou p.-ira atacar a doença eui

ltajaliy o Brusquc. \'esia ultima cidade immitVs-ta-

ratn sc casos dc i"< * 1 • :
t paia-fy phica. para cuj i extiu

cçáo a mesma 1 hreetoria cone -rreu. l'o' nocciolo vac-

ciuas c appaivllios de > i« i n t'«-t c;< < < >.

Para evitar a propagação da cicrphaliio cm lta

j div c r>nisi|Uc i-uia-orrcraiii tachem muito elfieaz-

incnti' os auxílios dn Serviço dc Snnca:: ento e I
J
ro-

phylaxia Rural.

Não obstante o movimento revolucionário no Rio Ordem publica.

Grande do Sul. que pela sua vizinhança poderia re-

percutir em a nossa região de mais diftíeil policiamen-

to e mais propicia pelo seu vasto sertão ás correrias de

bandidos e mcmi/rs - a zona do Oeste - , temos go-

zado de uma paz que permitte entregarem -se todas as

populações laboriosas ás suas multiplas actividades

Os acontecimentos do Rio Grande, o numero não pe-

queno de emigrados daquelle Estado refugiados em

território catharinense. o interesse que desperta essa

lucta politica travada tão perto de nós, dão origem a

boatos, alarmantes uns. tendenciosos outros, os quaes

a pronipta e enérgica acção das autoridades estaduaes

tem reduzido logo a suas verdadeiras proporções, res-

tabelecendo a calma e a confiança entre os nossos

conterrâneos e entre os que se abrigaram dentro de

nossas fronteiras, seutindo-se garantidos pela nossa

neutralidade nesse lamentável conflicto de irmãos.

Havendo o Governo do Estado recebido denun-

cias de que o coronel Klisiario Paini, commandante de

um corpo provisório da força legal do Rio Grande do

Sul. passara a nossa fronteira com sua gente armada c



acampara nos campos tio iràuy, onde, dizia -se, fazia o
centro do qual se irradiaria um movimento subversivo

contra o Governo de Santa Catharina, foram immedia-
tamente tomadas providencias a fim de assegurar se a
manutenção da ooiem no oeste catharirieuse e no sen-

tido de compellir o coronel Klisiario Paim a retirar-se

do nosso território ou desarmar os seus homens. A
1.» e 2.» companhias isoladas da Forç.i Publica foram
reunidas para operarem sob o cominando do major
Manoel Pereira da Silva e direcção do cel. Manoel do
Nascimento Lins, commandante da Forca Publica, of-

ficiaes esses qi:e seguiram logo para aquclla região. .

Assim que a forca otadual se movimentou, o cel.

Paim fez levantar seus acampamentos e tomou o rumo
da fronteira rio-grandense. Sabendo que a volta desses
homens ao seu Estado só se podem fazer com segu-
rança pelo passo do rio Pelotas : no município "de
Campos N.A'os, por estarem as demais passagens vi-

giadas peíos revolucionários com effectivos superiores
ao daquelles. determinei que a nossa tropa, sem enfra-
quecimento da sua vigilância, se collocnsse de modo
que deixasse o cel. Paim manobrar livremente em de-
manda da fronteira e alcança -ia no passo do Pelotas,
pois desde seus primeiro.-, movimentos era bem clara
essa sua intenção, por ser e^e o único ponto accessi-
vel, conhecedor como estava das situações dos revol-
tosos na margem rio grandense. Como prevíamos, o cel.

Paim e seus homens penetraram no Rio Grande sem
incidentes, tendo-o nossas patrulhas acompanhado, sem-
pre a distancia, até uma légua, do passo, a fim de evi-
tar-lhe qualquer surpresa dos adversários pela reta-
guarda.

Consta-me haver o cel. Elisiário Paim. em carta a
jornaes de Curityba. asseverado que seu intento não



•

• • 2f> •

era promover um levante em Santa Catharina e sim aN

liciar para sua tropa amigos da situação do Rio Grande

e que o fazia eom o mesmo direito com que o faziam

os revoltosos. Acredito nas intenções do cei. Paim, mas

não lhe posso reconhecer, nem a qualquer outro,o direi-

to de invadir com gentearmadao Estado de ^anta Oatha-

rina, seja para que íim íôr. Nem é exacto que revolucio-

nários rio grandenses aqui tenham reunido adeptos.

Os próprios grupos de revoltosos que, vindos do

Rio Grande, se refugiam em Santa Catharina, têm sido

todos desarmados e nem por outra coisa estão inactivas

as forças revolucionarias que, ha mezes, acamparam

em Campos Novos c nas vizinhanças da cidade .de

Lages.

Em dias do mês de fevereiro, houve em Orleans

uma tentativa de subversão da ordem, visando a depo-

sição do Superintendente Municipal. A acção efricaz da

autoridade policial, para aii enviada immediatamente, fez

voltar, em l'4 horas, a normalidade aquella villa.

Continua a prestar relevantes serviços á manuten- Força Publica

ção da ordem em todo o Estado e a collaborar effi-

cazmente em todas as medidas de natureza policial a

nossa Força Publica, que se compõe actualmente de um
batalhão de caçadores, duas companhias isoladas e um
pelotão de cavallaria.

Seu commando está confiado ao major re-

formado do Exercito, com o posto detenente-coronel em

commissão, Manoel do Nascimento Lins e sua instrucção

militar ao 1" tenente do. Kxercito, com o posto de ca-

pitão em commissão. Zoroastro Baptista Firme, que para

esse fim foi posto á disposição do Estado pelo Minis-

tério da Guerra.

Das companhias isoladas a primeira tem sua pa

rada em Herval e a secunda na cidade dc Porto União-



O Batalhão dt> Cavadores estaciona nesta Capital,

dando destacamentos para o sul e norte do Kstado. O
pelotão de cavallaria constitue escolta do Governador
e é empregado no policiamento da Capital e cm dili

gencias para fora, quando o serviço publico assim

o requer.

Vigoram na Força Publica todos os regulamentos

technicos do Exercito, de que é considerada força au-

xiliar em virtude do accordo celebrado com o Gover-
no da União, e tem nella applicação o Código Penal

Militar, regulando-se o processo pelo estatuído no re-

gulamento que baixou com o decreto n. 16õ9, de 2 de
abril do corrente anno, e que será submettido ao vosso
estudo na presente sessão.

Instrucção pnblwn Sobre a difíusão que o Governo do Estado con-
tinua a dar ao ensino primário falam, de modo inso-

phismavei, os nunu-ios que passo a apresentar.

j No anno passado estiveram matriculados na> es-

colas publicas estaduaes 31.Oi»T alumnos, assim distri

buídos:

Kscola Normal 1.4^

1' escolas complementarei í>50

:1 grupos escolares : 1.7411

7 escolas reunidas
1

:i0!» escolas isoladas 2b.502

31.i".t7

Confrontado csie tolai com os dos quatro ann
anteriores, que foram os seguintes:

11,58 10.» 'í alumnos
1 <•!<.»

7(

1;,2" 20.734

^2! ;>8.772
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achamos que a matricula de 1922 é 8?;; superior á

de 1921, 17, 4 "o superior á de 1920, 08, 7",; superior

á de 1919, excedendo a de 1918 em 85, 1;^.

Em 1922, como foi declarado, funccionaram í>09

escolas isolai s, numerj também notavetirente supe-

rior ao dos annos anteriores, como se vê do quadro

que segue:

annus cscolun pruridas

1918 2C.il

1919 382

19-20 4.V2

1921 456

1922 õd*.)

As escolas providas ein 1922 representam assim

um augmento dc 11,6 "., sobre as de 1921, de 12,»» "..

sobre as de 1920, de :13,3 ".. sobre as de 1919 e de

89,2 ",; sobre as de 191S.

Nos últimos annos a matricula verificada nessas

escolas, que em sua grande maioria funecionam fora

do perímetro das cidades e vil las, foi a seguinte :

annos matricula

1918' 11.537

1919 16.01W

1920 21.728

1921 23.671

1922 2">.502

Esses números nos fornecem para a matricula de

1 922 as seguintes percentagens : 7,8 ".. mais que em

1921, 17,4",, mais que em 192", .08,7 :\, mais que em

191» e 121,9 mais que em 1918.

E' também importante confrontar o numero de
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alumnos das zonas urbanas com o das zonas niraes.

Em 1922 a distribuição foi a seguinte :

alumnos das zonas urbanas (ex-

cluídos os da Escola Normal) 8.2H7

alumnos das zonas ruraes 22.t>õõ

Vemos assim que na totalidade da matricula

73,2 "•„ dos alumnos pertencem aos lugares não ur-

banos e 26,8 pertencem ao perímetro das cidades e

villas, o que demonstra a larga e equitativa distribuição

do ensino em nosso Estado.

Essa já relativamente ampla diffusão do ensino

primário em Santa Catharina, a experiência que nos tem
advindo de trato constante e de methodico estudo
dos problemas da instrucção, habilitam-nos a empre-
hender nova reforma desse serviço, no sentido de dar-
Ihe maior amplitude e encaminhá-lo, desde já, na me-
dida dos recursos do Estado, para especializações pro-
fissionaes.

No anno passado, para. commemorar a passagem
do Centenario, foram creadas e installadas escolas reu-
nidas na villa de Camboriú. Este anno creei escolas do
mesmo typo na villa do Biguassú, devendo ellas ser

brevemente installadas em óptimo prédio que o Estado
adquiriu e está adaptando.

Foram este anno creadas 7 escolas isoladas, em
cuja localização se observou o critério da distribuição

proporcional á população dos municípios.

Com a creação. realizada este anno. de uma es-
cola complementar annexa ao grupo escolar Feliciano
Pires, de Brusque. ficaram todas as cidades em que ha
grupos escolares dotadas de curso primário de sete
annos.



No numero das escolas publicas estaduaes estão

incluídas as 1!K> cadeiras que, por conta da subvenção

que para a nacionalização do ensino lhe concede o Go-

verno da União, mantém o Estado nos municípios de

Blumenau, Joinville, ltajaliy. Brusque, S. Bento, Nova

Trento e Itayopolis. Continuam essas escolas sob a

fiscalização do provecto e operoso professor Orestes

Guimarães, funccionario de nomeação federal.

No anno passado a sua matricula attingiu a !».uõn

alumnos, dos quaes T.ii4;i pertenciam a districtos ruraes

e 1.4 1C> a districtos urbanos, ou sejam 84,;» ".. ao pri-

meiro grupo e 1;>,~ "„ ao segundo.

Nas escolas federaes, municipaes, subvencionadas

pelas municipalidades e particulares, houve a matricu-

la de 14.ÔÕ3 alumnos.

Sommado esse numero ao dos alumnos das es-

colas mantidas pelo Estado, temos o total de 4:).»i~i.>

para todas as escolas que funccionaram em 192:', o

que representa um augmento de ;V> "„ sobre a matri-

cula de

Dentre as escolas particulares é de justiça salien

tar a que o revmo. padre dr. LusSchuler, sacerdote da

Companhia de Jesus, dirige nesta Capital e que conta

mais de :>uo alumnos. Dispõe hoje de amplo e bem

construído prédio próprio e vae correspondendo á equi-

paração que esse Congresso lhe concedeu e que foi

sanccionada pela lei . n. 1 .:3
,

.
, :>. de ;'»0 de setembro do

anno próximo passado.

í'or conta do Estado, actualmente trabalham nella

10 professoras.

Relativamente á nacionalização do ensino, cumpre-

me informar-vos que a legislação concernente ao as

sur.pto continua a ser cumprida á risca, sendo hoje

raros os casos de infracções, que, apurados sempre
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com firmeza, mas sem precipitação, têm como epilogo

a regularização da escola ou o seu fechamento, Ksta

ultima medida, por mais radical, é menos frequente,

mas, quando se tem tornado necessária, é sempre se-

guida da creação de escola publica que possa attender

ás necessidades da população infantil.

Escola Normal No anno passado a matricula cia Kscola Normal
montou a 14;"> alumnos, assim distribuídos: anno—
53, 2o. anno— 1;"), >. anno- -3ã, 4». anno 42. Nos
exames o resultado foi o seguinte:

1°. anno: approvados 14, reprovados 2'2, não fi-

zeram exame 17; *». anno: approvados Uí, reprova-
dos 2; -->>. anno: approvados 15, reprovados 18, não
fizeram exame 2; --4". anno: approvados 38, reprova-
dos 4.

O Collegio Coração de Jesus, desta Capital,
equiparado á Escola Normal, apresentou o seguinte
movimento:

1". anno: alumnas matriculadas -24, approvadas
14, reprovadas .">, não entraram em exame :>;—2«.

anno: matriculadas -J:>, approvadas 1 8, reprovadas 4,
não entraram em exame 3; • r>°. anno: matriculadas
approvadas 13. reprovadas 4, não entrou em exame 1;
—4". anno: matriculadas í», approvadas «.».

Instituto Único estabelecimento de ensino superior no Es-
1 olytechnico tado, o Instituto Polytechnico, que a IS de março pas-

sado, completou seis annos de existência, continua man-
tendo, sempre com efficientes resultados, os quatro
cursos de especialização que, desde i!>17, têm sido pro-
fessados.

No anno vigente, a matricula é de 47 alumnos,
ass.m d.stribu.dos: em agrimensura, nove; em commer-
c.o, seis; em odontologia, Ití, em pharmacia, 16- ele-



vandose a .'»'.) o numero dos aluirmos até aqui diplo

mados nos referidos cursos,

Prosegue com toda a regularidade a construcção

do grande prédio que a sua directoria está levantando

á avenida -Hercilio Luz , em terreno que lhe concedi,

valendo-me da autorização a que se refere o § o' do
art. 8" da lei n. ).VM r de l

.» de outubro de UU7.

Como no exercício de r>_'-\ o Congresso Nacio-

nal votou para o actual, no orçamento do Ministério

da Agricultura, Industria e Pommercio, o auxilio de

2;>:<><Xl.
,

i
tt

|uu.

O Gymnaeio Catharinense continua a funccionar Gymnasio
coma máxima regularidade. Catharinense

Durante o anno lectivo de lí»22, foi frequentado

por :-'.17 aluirmos, dosquaes ".'oO estavam matriculados

no curso gymnasial e 87 nas aulas preliminares. Desses

alumnos .506 eram catharinenses e 1 1 de fora do Es-

tado.

Para os exames <le primeira época houve 304

inscripções, sendo de Sô.7 a percentagem das appro-

vações.

Terminaram o curso gymnasial 1 1 alumnos, dos •

quaes 5 pretendem seguira carreira militar, 2 engenha-

ria, 1 ..medicina, 1 direito e 1 commercio.

No começo do corrente anno lectivo inscreve-

ram-se HUJ candidatos para o exame de admissão ao

1°. anno gymnasial, cifra nunca antes attingida, o que

mostra bem o interesse crescente pelos estudos secun-

dários. Houve 72 approvações e reprovações.

Estão presentemente matriculados no curso gy-

mnasial L'5M alumnos e no preliminar 4;>, dos quaes 87

são internos el;|,8 externos.
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A' vista do grande numero de excellentes escolas

primarias que estão funccionando nesta Capital, foi

supprimido, por desnecessário, o curso elementar,

sendo conservado apenas unia aula para preparo dos

candidatos ao primeiro anno gymnasial.

Em maio deu-se inicio :is obras de remodelação

do Oymnasio. O edifício projectado, com dois anda-

res, terá Si"; metros de frente, com Ires aias lateraes e

vastas dependências para padaria, cozinha e dispensa.

A planta consigna salas de aulas espaçosas e com-

modos para "Jt» professores e U">o alumnos internos. Or-

çado em íâ '0:0' KJ, o projecto será executado na

proporção dos recursos disponíveis.

Acabada mais esta obra. poucas serão as peque-
nas capitães da Republica que em edifícios escolares

possam rivalizar com Florianópolis, já possuidora de
grupos excellentes, da Escola S. Jose. da escola de
Aprendizes Artífices, do Collegio Coração de Jesus,

da nova Escola Normal, do Instituto Polyiechnico em
construcção, do bcllo edifício já existente do Gymna-
sio, e finalmente do novo edifício cuja metade se espera
concluir dentro de um anno.

Escola de Apren-
dizes de Artitices

lnstí,1|{:<la ,U*do lf) dr wenilno !'• !'• en. seu
novo e bem adequado editicio. construído nu terreno
que o Governo do Estado olíorcceu no da União, teve.

•esta escola federal no corrente anno n..ravel melho-
ria, o que também se reveli no numero de altimno-!

que, de 104 no anno passado, subiu a l.T, no correu
te. Neila ftuu-eionam presentemente :> oITicinas: de
mecânica, carpintaria, typutrr.ipbin. ene .dernaeàoe al-

faiataria. No r.jrrente anno. tern sido diariamente
fo necido aos alumnos abundant merenda, medi Jade
roa! alcance niio só paj-a melhorar n matricula e as-
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segurar «i regularidade da frequência, e ma tniuliem

por l>euorit-
;
.:t r os aiunnios que, em sua qtiasi totalida-

de, pertencem a fandiias punres.

Podemos estar desvanecidos com o successo Exposição
obtido pelo nosso Kstado no grande certamen interna- Sacionnl
cional realizado no Rio de Janeiro para commemorar

o Centenario da independência.

Territorial e demo»raphicamente uma das meno-

res unidades da Federação, coube nos entre ellas, o

sétimo logar quanto ao numero de distincçôes confe-

ridas, com _4'.' premio* distribuídos nos expositores

catharinenses, para o que concorreu a variedade, que

a todos maravilhou, de nossa producção agrícola e

industrial.

Desarticulada dentro de um município central e F- kS - Cnthnrin.i

com um percurso de apenas 70 kilometros, esta pe-

quena estrada precisa procurar o interior e o mar, para

preencher a fmicção que lhe está destinada no plano

da viação férrea catharinense e que consiste em ligar a .

zona central do Kstado ao planalto e, 5 ela juneção

com a S. Paulo-Rio Cirande, estabelecer mais uma com-

municação terrestre com os Kstados do sul brasileiro.

Esse prolongamento da Sautu < 'nthariva fôra, ha

annos, contractado com uma companhia alterna, que

arrendara a estrada e se obrigara a levar os seus tri-

lhos até Itajahy e até ás fronteiras da Argentina. A

grande guerra veio impossibilitar a realização do enr

prehendimento, passando a estrada a administração do

Governo Federal, de cujo património faz parte.

Nessas condições de desanimo e de perspectivas

desfavoráveis, em consequência do alliuiklo fracasso, en-

contrei a solução do problema, quando, em fins de
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1U18, assumi a administração do Estado e, desde logo,

reiniciei as negociações c -m o Governo Federal para

obtenção deste melhoramento.

No intuito de facilitar a operação, propus o ar-

rendamento da estiada pelo Estado; com o que ficaria

a União alliviada dos grandes deficits que vinha dando
aquelle próprio nacional, desde que nos fossem fome
eidos os meios de realizar o prolongamento necessá-

rio.

As negociações, que se prolongaram por dois

annos, deram em resultado ser incluída na lei orça.

mentaria da Republica uma autorização, cm virtude da
qual foi expedido o decreto n." 15. 151', de 2 de de-

zembro de 1921, sendo assignado, em 31 do mesmo mês
e anno, um contracto entre a União e o Estado para

o arrendamento da estrada e a eonstrucçào do trecho
atè :i barra do rio Trombudo, numa ^extensão de 35
kilometros. Nesse mesmo contracto e de accordo com
a autorização legislativa, já ficou prevista a eonstrucçào
dos

i
rolongamentos da barra do Trombudo á estação

desse nome, com 14 kms., e de Blumenau a Itajahy.

com -18,283 kms.

Para levar a effeito a eonstrucçào, o Governo do
Estado firmou, em 2 de outubro de !Q22, um con-
tracto com o engenheiro Alexandre Portel Ia[

:
Passos, fi-

cando a cargo deste todas as obrigações do contracto
com o Governo Federal, inclusive as despesas com a
fiscalização das obras, por parte do Estado.

Embora já existissem approvados os estudos do
trecho que se deve construir, só em 18 de janeiro d»
corrente anno puderam ser atacados os serviços, por
haver o Governo Federal determinado, em dezembro
ultimo, a suspensão de todas as obras, embaraço que.



após muitos esforços e com desvanecedora boa von-

tade do Governo Federal para com o nosso Estado,

foi possível remover.

Os trabalhos proseguem activamente entre os

kms. iO e 35, deixando de ser iniciados os dos primei-

ros lu kilometros, em vista de se ter reconhecido a

conveniência de estudar uma nova variante.

Incorporada a estrada nos serviços públicos do

Estado, deu-lhe o Governo uma nova organização,

pelo decreto n". 24, de t> de março deste anno, con-

stituindo-a uma repartição autónoma, directamente de-

pendente do Governador, e nomeando para dirigi-la e

fiscalizar as obras do prolongamento o provecto enge-

nheiro dr. Joaquim Breves Filho.

A nova organização obedeceu ao critério de con-

seguir o equilíbrio financeiro da estrada, pois o actual

regimen estabelece a associação dos lucros entre a

União e o Estado, p rém não a dos defícits do custeio.

Este esc >po já foi attingido d*.
1 modo completo e

sê-Io á com mais facilidade d'ora em 'diante, com o au-

gmento progressivo das receitas resultantes do extra-

ordinário desenvolvimento dos valles do alto Itajahy, que

as estradas de rodagem ali abertas nos últimos annos

vão povoando rapidamente.

Para dar idéa da economia feita, faço seguir uma

especificação dos deficits verificados nesta estrada nos

últimos três annos, durante a administração federal:

lítíO t>S:'!49$466

1921 104:464*921

1922 (9 mezes) 1 69:861 SSô;'»

No corrente exercício, foi fixada, nd-referendum

do Congresso, a renda da estrada em Rs. 40O.O'JO$(>O^-
,

e na mesma somma o custeio, sendo preciso que. no
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futuro orçamento, figurem verbas dé receita e despesa

deste novo serviço.

Por serem de momentoso interesse, transcrevo

aqui as considerações que, sobre o projecto da rêde

ferro-viaria catharinense, adduziu em seu relatório; o

engenheiro-chefe dessa estrada.

- Não será fora .de propósito lembrar aqui a con-

veniência de orjjanizar-se o plano de uma nova rêde

ferro-viaria, pela fusão, sob uma mesma administração

e um regimen único, .da Estrada de Ferro Santa <'a-

tharina e D. Theresa Christina. estabelecciido-se a li-

gação entre ambas
i
or uma linha de Blumenau ao Es-

treito, defronte a Florianópolis, e outra com a linda de
S. Francisco ao Iguassu, ligando Blumenau á estação

de Jarayuá ou em suas proximidades. .

Kssas ligações e os prolongamentos e .rainaes

projectados e em construcção para as Estradas de
Ferro Santa Catharina e D. Theresa Christina comple-
tariam a rêde que denominaríamos - catharinense.

Poder se-ia acerescentar a Estrada de Ferro Rio
Negro a Caxias. São patentes as vantagens que advi-
riam da formação dessa importante rêde de viação, de
cerca de 2.0W kilometros, que, embora interessando
mais especialmente ao Estado de Santa Catharina,
concorreria extraordinariamente para completar o plano
geral da viação do sul do País.:

ObrasPublicas A ponte metalliea cujos trabalhos preliminares

ponte
dc> ConstruC(

;
r"J fc»rám iniciados em novembro do anno

independência, findo, é do ty]»o l'msil Rir/Ma, rendo sido desenhada
pelos engenheiros Holton I>. Robiiiwr» e D. U. Stein-
mau. este ultimo autor do mterressante trabalho de-
nominado A Pr actical Treatíse on SUSPENSION
Bridge, editado em 1922 P que já se refere ao pro-
jecto elaborado para Florianópolis.



Esse6 dois engenheiros foram incumbidos pela

firma eoiitractaute, Byiugton Kundstrom, de acom-

panhar o preparo da estructura metalliea em Nova

York.

Das pontes jú construídas o do mesmo typo po-

demos citar,. para termo de comparado, as tres seguin-

tes com a indicarão dos cumprimentos dos vãos li-

vres : lirooklyu Bridge- -481» metro?- Williamsburg

Bridge—-488 metros; 3bnhattam líridge— 448 rr.etrus,

pontes essas que atravessam o East Kivcr em Nova

York.

Existindo actualmente em eonstruecã.o entre

Nova Yoi k e Bro i »k!yu mais uma ponte idêntica com

vão central de lH*.'i metros, fica a de Florianópolis em
5" iogur, em relação ao vào central, nesse typo"" de

construcçào.

A de
.
Flurinno-pulis será constituída por uni vão

livre, central, de HMÍLm47l , medidos de eixo a eixo

dos pilares mestres, sendo a distancia entre estes úl-

timos <• os pilares de ancoragem de <31.m0t'4 para o

lado do continente e de lir>.in824 du lado da ilha. o

que no* dá um cumprimento de r>Sfi,nn>."><' entre os

extremos do ca hw de suspensão. Us trechos compre"

henuidos entre os pilares mestres e os encontros da

ponte são constituído? por armações nietallicas de via-

ductos, que inedem líi^múOi do ladu do continente e

L':">í».mÚ8U do l;«do eh illia. O comprimento total da

ponte ó. poií. de S2i.ui0f:>;>..

Acham se os pilares mestres locados a 70 me-

tros mais ou menos da praia, tanto de um como de ou-

tro lado, e terão o uivei inferior das fundações num

plano médio de 11 menos abaixo da maré média, ti-

ca ndo o respaldo da alvenaria a 4,m4VH> acima desse

uivei de referencia. Esses pilar» s sustentarão torres
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metallieas de tí0,m764 de altura, portadoras dos cabos

de suspensão.

Conforme se pôde verificar por oecasiAo das son-

dagens geológicas a que se procedeu no inicio dos

trabalhos, repousarão as fundações desses pilares sobre

rocha basáltica.

Os pilares de ancoragem, devido a não ser a na-

tureza do solo idêntica de ambos os lados, terào di-

mensões differentes, o que 'iará ao do continente maior
importância pelo volume de alvenaria de concreto

que deve ser empregada; terá elle um peso de cerca
de 11.0UU toneladas e medirá, em suas maiores di-

mensões, 21 metros de comprimento por 17 metros
de largura com 18 de altura, contado* do plano das
fundações. O pilar da ilha terá dimensões um pouco
inferiores em secção transversal, medindo 7 metros
de altura acima dc solo, tendo profundidade variável
nas fundações visto repousar sobre uni massiço de
granito que attinge á cota de 13 metros.

Além desses quatro pilares, haverá lt< menores
do lado do continente e 24 do lado da ilha, destinados
todos a supportar apenas os esforços correspondentes
ao viaducto, ficando, portanto, independentes dos esfor-
ços que devem ser sustentados pelos cabos.

Consiste a estructura metallica em cabos de aço
amarrados nos pilares de ancoragem e suspensos nas
duas torres a que nos referimos, passando desse modo
a 74,m26 de altura acima do nivcl médio do mar e
formando uma ílechade catenaria de3G,m57b\ Esses
cabos são constituídos por barras de aço de alta re-

sistência ligados por pinos e com comprimento varia-
rei de cerca de 13 metros de cada urna.

O contraventamento no vão livre central é
constituido por 54 painéis de 6,m2865 de largura cada



um e com nlmra variável, sondo a m; ior de lj?,m{Vô4.
,

Figura esse eoritrnventainento acima «.lo estrado infe-

rior da ponto o acha te libado aos ca Los de suspensão'

A altura livro, nu centro, contada entre o nível né-

dio do mar o a parto inferior do estrado, é de íO.mHO.

Como contraventamento nbnixo do estrado da

ponte existem apenas duas secções de ead.i lado e na

parte relativa aos viaduetos, sendo a primeira de

5G,nio8S de comprimento entre os pilares mestres e

os de n". 1 N. S. e a secunda secção collocada en-

tre os pilares? l' e o X. S. do lado do continente e s

e 9 N. S. do lado d i ilha, ambos com SS.ni.W de

comprimento.

Observada a ponte em sua secção transversal,

apresenta a largura máxima externa de n>,nio3õ>

sendo I0,m211 destinado?- á passagem do vehiculoi e

ao conduetor de abastecimento d'agui ooni fio cui. de

diamet.ro e os 3.124 restantes destinados ao passeio

para pedestres, o <[uai é guarnecido por uma grade

ornamentada. >>'a parte central haverá uma linha de

trilhos, singela, com bitcla de um metro, tendo de

cada lado um caminho para vehiculos.

A ponte foi calculada para lucomoticas clcvt-i-

eas de 5" toneladas seguidas de 8.000 Kg. por metro

linear; as longarinas dos caminhos suppoitarao a pns-

sagem de auto caminhões de f> toneladas, <) peso ap

proximado do aço que deve ser empregado é de 7.000

toneladas.

Até á presente data ja foi realizado o trabalho

seguinte: construecão de 4 pilares de viaducto do lado

do continente, onde só fica faltando um; construcçAo

de 5 pilares de viaducto do lado da ilha. faltando

ainda 10.
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Estilo cm aiidauicnt ) ;i abertura das ravas da

fundação d' s pilares de ancoragem o o preparo da

ensecadeira para uma facção do pilar nifstre tl t lado

do continente.

Os trabalhos estão sendo rei tos com a maiur redu-

to ridade- possível, não tendo havido até airoia nem
aeeidentes nem rml>ain-<;us de ordem matéria 1

. Existe

em dept sito jrrnudc quantidade <Je materiaes impor-

tado?, devendo a estrueuua metallica ser embarcada
no fim do corrente anuo.

melhoramentos de Durante o anno de 19:>2 continuou o Governo doFLORIANÓPOLIS t- . j . , ,

Estado a execução de obras que muito tem contribuído

para melhorara cidade de Florianópolis, não só quanto á

.esthetica como também quanto á salubridade, c que
também visavam preparar a Capital do Kstado para,

.
com mostras de progresso, commemorar o centenário

da independência nacional.

Ficaram assim concluídas as obras de canalização
da Fonte da Bulha, ao longo da avenida Hercilio Luz,
o canal denominado Fortkamp, o que atravessa a rua
Major Costa, o que desemboca em S.Luis e uma sec-
ção do que desemboca na Pedra Grande, próximo á
Estação Agronómica,

Os primeiros foram contractados. estando a exe-
cução do ultimo sendo realizada por administração.

O primeiro dos citados canaes tem o desenvol-
vimento de 1 :*,;>(> ms. e serve como eollector principal

•' das aguas pluviaes de uma vasta área urbana, alem

_

de receber pequenas contribuições de córregos vizinhos

.

e o excesso das aguas de abastecimento.
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O canal Fortkanip, bastante sinuoso, collecta

também aguas do Morro do Antão, lanhando as no

canal da Fonte da Butlia. Sua extensão total, inclusive

um trecho capeado com ^
l

.«.m 40 <• uma ponte de ci-

mento armado com 18 metros, é de 84õ,m'J0, tendo

um volume, approximado, de alvenaria de lHõO me-

tros cúbicos.

Lançaiulo-se ainda no mesmo collector principal

o a algumas dezenas de metros a jusante do canal

Fortkamp, encontni-se o canal que atravessa a rua

Major Costa, comum comprimento total de 4' r> metros

e um volume de alvenaria de >SS metros cúbicos, ap-

proximadamente.

O canal que desemboca em S. Luís, no jardim

Dias Velho, recebe as aguas de outra vertente do Mor-

ro do Antão e tem uma secção um pouco maior do

que a dos dois últimos acima descriptos. O seu compri-

mento total é de ;V.»7 metros, sendo que nos últimos

<*)(> metros, junto ao mar, foi aproveitado para decorar

o jardim Dias Velho. O volume de alvenaria emprega-

do foi de cerca de 1'
'><>() metros cúbicos.

O ultimo canal a que acima nos referimos mede
em sua primeira S"cçã<> õf> metros, junto ao mar, ha.

vendo ainda 47 metros a montante daquelle primeiro

trecho, cuja construcção acaba de ser concluída.

Parallelamente execução desses trabalhos, cus-

teou o Governo do Estado os serviços de maca.

damização de algumas ruas da cidade, fez a rectifica-,

ção de tragado e de nivelamento de outras, além do

ajardinamento de duas praças e da arborização das

principaes artérias. Foram plantadas, por determinação

do Governo, W;\ arvores de preferencia ligustrum,

oitis e grevilhas. /



Florianópolis até então não possuía uma única

rua arborizada.

Foram macadamizadas as ruas Jose Veiga e Blu-

menau, sendo que a avenida Trompowsky e a alameda
do Largo Vò de Maio também o tinham sido no anno
anterior. Na avenida Hercilio Lu? limitou-se a maca-
damização a alguns trechos onde o solo não se achava
bastante firme, não tendo sido praticado esse revesti-

mento em toda a extensão, por não terem sido ainda as-

sentadas as linhas de agua e esgotos. Ahi foram
também construídos alguns boeiros para aguas pluviaes.

Os accidentes do terreno em alguns locaes exi
giram rectificações de nivelamento de certas ruas e
consequentes modificações de alinhamentos sempre
descuradas nas nossas cidades mais antigas e que tanto
difficultam os trabalhos de embellezamento. Foram
projectados trabalhos dessa natureza nas ruas Artista
Bittencourt e Saldanha Marinho, servindo ao m« sm0
tempo esse trabalho para ultimação do aterro de
alguns trechos da nvenida Hercilio Luz.

Acha se ainda em serviço a modificação das ram-
pas da rua Demétrio Ribeiro, no trecho em que serve
de prolongamento da rua José Veiga, hoje ligada ao
jardim Dias Velho.

A execução desses trabalhos exigiu naturalmente
a demolição de algumas casas, tendo sido. is desapp--o-
priações também custeadas pelos cofres estaduaes.

0 ajardinamento da praça 17 de Novembro foi
concluído em setembro do anno próximo findo, tendo o
Governo do Est.ido offerecido o jardim á Municipali-
dade.

Foi, do mesmo modo, ajardinada a praça Dias
Velho, no bairro S. Luis; ahi. limifa-se o jardim a
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gramados estensos com arvores robustas, justificadas

pela proximidade do mar c pelo local muito castigado

pelos ventos do norte. Um marco de granito completa
o pittoresco de um massivo de pedra, que do jardim

se estende até ao mar.

Nesse monumento serão collocadas duas placas

de bronze: uma, consignando phrase feliz que o fundador
da cidade inseriu em carta daqui escripta a 20 do abril

de 1(581 :-• « . . . a terra e' mais <jae hoa; i/nem disser

o nmtntrio, mente ... e a outra traduzindo a of'

ferta: Ao fundador da ridade, a uiithja Destemi
Fninciscu Dias Velho— I[tjiuena</eiu iio Unirmu 'lo

Estado—VJ22.

Em setembro do anuo findo o Governo do Esta"

do, de accôrdo com a municipalidade de Florianópo-

lis, transferiu a esta todos os servidos que vinha

realizando, não só por serem exclusivamente de caracter

municipal, como também para não onerar demais os

cofres estaduaes, que vêm custeando taes trabalhos

desde li»]*.».

Como auxilio, porém, ao Governo do Município

o Kstado facilitou a continuação das obras, pondo á

sua disposição as machinas próprias ao calçamento e ao

transporte de materiaes, assim como a officina para re-

paração dos machinismos.

Como medida de embellezamento cia avenida

Hercilio Luz. o Governo da Estado mandou installar

nessa via :>5 poste> ornamentaes para illuminação.

Tendo a American and Brazilian Kn^eneerintr

Cd. abandonado os serviços de construeçào do edifieio

destinado á Escola XonnaL u ('tovenio declarou re-

scindido o contracto e, em data de 14 de fevereiro do

corrente anuo, autorizou a Directoria de Viação e Obras
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Publicas. a |>roviiiouci;.i jura a conclusão da obra, o

quo e.»tá sondo leito, achando-so o edifício quasi con-

cluído.

posto zootechnico No Posto ZoUec-lurico cDr. i\ssis Brasil» foram
DR. ASSIS BRASIL'' . . . , ,

na antiga morada da p>rte accreecida. executado? al

guns reparos, que a transfonnarani em habitação para

os trabalhadores.

Actualmente estào sondo concluídas as obras do

construcçào do prédio destinado a' residência do Dire-

ctor.

Coes da Laguna ^stíl0 seild0 realizadas por contracto as obras

de construcçào do caes da cidade da Laguna.

Estradas de . .

Acham-se actualmente em vias de conclusão ;-srodagem .... .
,

differentes ligações iniciadas entre vários ponfvs do

Estado, tendo preferencia nos trabalhos as ligaç/>os

inter municipaes, como a estrada de Lages a «'urity-

banos, a de Lages a Campos Novos, a de Cruzeiro á

.
fronteira argentina e a de Blumenau a Lages, pas-

sando pelo Trombudo.

Cathedral de Proseguem com regularidade os trabalhos de re-
Florianopolis construção da CAthedral desta Capital. Para o bom

andamento das obras mi.ito tem contribuído o auxi-
lio prestado pelo Governo Estadual á vista da auto-
rização contida na letra b do § õ» do artigo 15 d . lei

n. 1341, de '2b de agosto de lí>20.

Matadouro e Para cumprimento da lei n. 1401». de 4 de ou-
xarqueada lubro de m2, que autorizou o Governador do Estado

a contractar. com quem maie vantagens offerecer, a
construcçao de um matadouro e de uma xarqueada,
estão sendo chamados concorrentes por edital publica-
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do na imprensa «leste Kstadu o dos ' stad -s de S. Paulo,

Paraná o Kio Grande do Sul.

Attendeudo a que os fundos do .Montepio do Esta-

do devem ter applieaçao tão ampla e completa quau
to possível cm bcieficio dos funecimuirios o stns fa-

mílias, e atteudendo a que o problema mais afflietivo

para a economia dos íunceion 'rios, sohretu !o na C;t-

pital, é o do uma casa de morada, pelo doeret > n. 4»'»,

de ô do mês corrente, estabeleci que os fundos do

Montepio poss mi também ser aplicados na coustru-

eção de easas para os respectivos contribuintes, cisas

eujo cu:-to sej.i. viu p-azo não superior a lã aunos.

amortizado em prestações mensies. recebendo u Mon-

te-pio pelo capital empatado juros de S",. :unw.

Com a nova ci>ntrilnii';âi> de mru t potável d:i Aguu e esgotos
cachoeira do Kio Tavares, que. lia mais de um anuo, da Capital
está funeciotiando com toda a rejítilarida ie, já foi pos-

sível normalizar o u..l alho da rêdo de esgot o' sani-

tários e lazer distribuição regular de a_:ua a todas

as zonas da nossa Capital.

A conclusão desta obra toniuii itidisjiensa vel o

aliiínunto da cap cid.id»' d- actn.d roservatoriu dc

distribuição, para assi : m- poder manter uniforme o

volume diário de airu.i buu-riia a pu: ''.darão e cotn.

pletar os trab.dhos d>- abastecimento.

"recentemente é fornecida, por habitante, quan-

tidade Hiperior a qu >ta miairaa qu- os mais notáveis

engenhein-s sanitaries ac .m.-clli.-tui paia as exigências

da vida em uo.-so clima.

A nossa ajíua. eoaio!'.!.'.' resultados dos diver

sos exames feitos no Kio > em S. Paulo. pode ser

el -í-sitieada c -mo de I.mi t qu.i!id:id<\ níi"'iiav«o:d<». per

Cusus paru

fuiwcionitrios



tanto, necessidade de, presentemente, sor submettida
a processos de purificação,

Kntretanto, para evitar que ella contenha maté-
rias em suspensão, que, sem prejudicar o seu grau de
potabilidade, lhe dão uma eôr avermelhada nas épo-
cas das grandes chuvas, basta que seja submettida a
uai ligeiro processo de decantação.

O alto custo do material sanitário não tem di-
minuído o interesse dos particulares pela execução de
installações domiciliarias de agua e esgotos, o que
mostra ter

.

já a nossa população compreendido a*
vantagens hygienicas que ofTerecem esses serviços.

Para acompanhar as modificações que e^tào
sendo executadas com a remodelação da cidade foi
alterado em varias zonas „ assentamento .los condu-
etores das redes de agua e esgotos, sem haver neces-
sidade de perturbar o seu íuneeionamento.

O Governo continua a estender as redes de a-ua e
esgotos, melhorando, assim, as condições de salubri-
dade e hygiene da nossa Capital.

Para que a Inspcctori
, possa attender conveni-

entemente ao serviço de instalações domiciliarias e ao
das modificações das ,êdes

? que a remodelação da ci-
dade tem imposto, faz-se necessário que, no exercício
ue u 4, a dotação orçamentaria destinada á acqui-
siçao de material e sahrios dos operários seja eleva-
da a quantia de cem contos de réis.

Junta Commercisl Com o desenvolvimento do nosso commercio

ServiçoÍuhlt
imPorta™* «te departamento do

serviço pubhco, a que, por esse motivo, cogito em dar

SffiT
mais conformeao amp,iamenr° dos ™*

Durante o anno findo, registraratn-se na Junta 36
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marcas de fabricas, 4í> contractos e ;»n firmas com
merciaes.

Deram entrada na secretaria cia Junta \t<2 reque

rimentos, sendo fornecidas certidões.

Km fins do anuo passado, achavam-se registradas

2i>2 firmas eommereiaes, com um capital total de

•Jl.SSi»::)iSl,Si'»t'5.

A exploração do carvão de pedra nu sul du Ks- Minenwãi
tado já sí.iiu do terreno das experiências, pudendo con-

sidera r-se hoje urna industria definitiva e solidamente

fundada.

Melhoram-se dia a dia. com a lição dos ensaios,

us processos da exploração e aproveitamento desse

mineral, crescem os capino empregado- na industria,

amplia-se a producção. tendo sido xportadas. duran-

te o anno de 1 *>2"2. iQ.StlS toneladas. Para qui' o nosso

combustível |u>ssn supurir. cru escala ssmpre maior,

os nossos mercados, resta dir-lh" facilidade e b tra-

t-za de transporte e embarque, problema esse em
** cuja solução estão em penha 1-s, por igual, os iutorcsseò

dascotnpnnhias de mineração eus do Estado c,tambeii ,

os do Pais.

Com a transformação de varias zonas do sul do

Estado em regiões mineiras, apresenta-sc a necessi-

dade de disciplinar relações e salvaguardar interes-

ses que appareceram eoin aquelle novo aspecto so-

cial e económico.

U Coverno Federal, pelo decreto n. 1 •">- - 1 1 - de

2S de deZ"mbro de l
l
J"_'l. approvou um regulamento

relativo á propriedade e a exploração das minas, ca-

bendo a esse Congresso estudar us meios de serem

postas em pratica as medidas ali compendiadas, sobre-

tudo as que di /.em respeito a policia das minas e á
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defesa da saúde publica, que, om determinados easus,

pode ser ameaçada com o polluhneiito d;ts aijuas doa
mananciaes ou rios.

Agricultura e Com uma vida industrial apenas em formação, é

pecuária da terra que Santa Oatharina continua a tirar grande
parte de sua riqueza, feição económica que devemos
conservar com carinho e que decorre da própria gene-
rosidade do nosso solo e da índole e tradições de
nossa gente.

Quanto mais solida e prospera fòr a nossa acti-

vidade agrícola, tanto mais seguro, mais rápido e mais
salutar será também o nosso desenvolvimento fabril,

que, apesar de modesto, já conquistou renome para o
trabalho catharinense no resto do País

Amparar e desenvolver o trabalho dos campos
ha de ser, por muito tempo, o ponto principal da po-
litica económica em nosso Kstado.

A essa preoceupação tem obedecido não só o am-
pliamentodo nosso systema rodoviário, executado defor-
ma a facilitar o curso da producção e a promover o po-
voamento de vastas zonas, até agora inaproveitadas, como
também, por outro l;>do,a creação, com recursos próprios,
e com auxílios do Governo Federal, do estações de fo.'

mento agrícola e pecuário, para melhorar os processos
da lavoura e os rebanhos.

Aos dois estabelecimentos que o Ministério da
Agricultura mantém directamente no Estado o Posto
Zootechnico de Lages e o Pampo de Sementeiras de
Itajahy—virá, dentro em breve, juntar-se um outro, em
vias de fundação no município de S. Bento, para a cul-
tura experimental do trigo.

Já é bem apreciável o influxo que, para o aper-
feiçoamento de nossa pecuária, vão exercendo o Posto
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Zootechuico A>sis Hr;:sil , na I t iiuiade, o as estacões

de Tubarão, S. Pedro ile Alcantara e Bella AUiança,

quer contribuindo, de modo directo, para melhoria das

raças, quer despertando para o problema o interesse

dos criadores.

O primeiro doses estabelecimentos caminha para

ser transformado em um posto agro-pecuario, sob a

direcção de um tcchnico d'- reconhecida capacidade, que,

deverá tomar a si a organização e superintendência de

um novo. departamento administrativo, abrangendo

todos os serviços de animação e defesa de nossa agri-

cultura e pecuária.

Se, na pecuária, nos últimos tempos, temos um

bom caminho andado no sentido de melhorá-la, for-

çoso é reconhecer que a nossa lavoura, ao menos nos

velhos municípios cio litoral, se conserva rotineira e de-

cadente, notando se. aqui e ali, tendência para o êxodo

do campo, com grande mal para as populaçães rocei-

ras e para a economia do Estado.

E' tempo, pois, de systematizar e intensificar uma

acção pelo levantamento da lavoura, ensinar o nosso

pequeno agricultor a recolher do trabalho da terra a

sommn de bem estar e independência que ella lhe

pôde dar. fortalecer, por ioda a parte, o sentimento

rural, nobilitando o individuo e engrandecendo a co|

lectividade.

No duplo objectivo de fundar uma nova riqueza

agrícola no Estado e animar a nossa lavoura, notada-

mente dos municípios litorâneos, com o aceno de um

trabalho rendoso, iniciou o Governo a propaganda

para o plantio do algodão, que offerece a vantagem de

já ser uma cultura conhecida das populações da faixa

marítima, onde ainda vive a lembrança dos tempos em



5*1

que toda a «ente dos sítios se vestia de «riscado da
terra», e de encontrar o producto fácil eollocàtfo dentro
do Estado, cujas fiações de Blumenau e Brusque im
'portam do norte do País cerca de um milhão de kilos
de algodão em rama, anmialineute.

A Propaganda, conduzida de modo pratico peia
d,stnbt„ção de prospectos e sementes e pelo ensino
ambulante de um agrónomo especialista, que percorre
as zonas ruraes apropriadas d cultura, vac- dando os
melhores resultados, e os ensaios fritos confirmam a
excenenca de nossas terras para o algodão, estiman
CJo-st que, Ja este anuo, se elevará a quatro mil hecta
res a area coberta de algodoaes em Santa Catharina.

nn,J
]™enÍ

T natUraC
" e f;ic,ores hlstoriCÍ* dwam ánossa incultura uma situação muito favorável para

progred.r e tornar os nossos lavradora gente fel"

Ao clima e constituiçãw do solo que se pres-^m.- sma,s varias^ culturas, associa-se o regimen dapequena propriedade, que permitte a cada um Z o

Ito^
S,eb;l • Cí,m;, Ím^Vd -depende

P-prios ^: i^^ t^r i,

?
,aMl,Í-

l"",qiit, no correr do*i temnn< c».

cera de •.«. H,
q rcjíistron para

<i'ca interior a luu hectares.



Essa face cia nossa organização agrícola, da qual

tantas vantagens definem, tem o Governo curado de-

preservar e estimular, para o que, invariavelmente, tem

exigido, nas concessões cie grandes áreas, a colonização

e consequente parcellameiito das mesmas , em deter,

minados prazos.

Apesar das difficuldades que se manifestaram du Terr;i* c

rante o anno de emanadas principalmente da si- Colonização
tuacão politica, o movimento de coViprjude terras de-

volutas foi bastante animado, o que epova segura de

que as industrias agro- pecuárias e extractivas, em nosso

Estado, não deixaram de augmentar e progredir.

As concessões de terras, em numero de i'U5, re.

presentam i;,.*-'.47'>.."õ4 metros quadrados, não incluindo

ahi as áreas de terras concedidas em virtude de con-

tractos especiaes e cuja liquidação corre em determi-

nados prazos. O valor approxiimdo do total das con

cessões feitas corresponde a :
,

>0( |
:
||f)OS,H)v.

A titulo gratuito e consoante a determinações le-

gaes, concedeu o Governo do Kstado uma arei de

hectares de terras ao município de Perlo l :ião

para seu património.

Expediram-se 680 títulos de terras, inclusive os

destinados a pagamento de estradas, com a area total de

3.ôl 0.22o hectares. A cobrança de emolumentos sobre

títulos de terras, em foi de 188:7i.H>$4*ií>. A divi

da colonial em fins de \W2 importava em cerca de

4i'»0:0Do$00:'>. As medições approvadas correspondem

ã metragem de £«77.416 metros lineares e a respecti.

va taxa monta a lrti}.644S ,
J7:'..

Durante o anno passado, notou-se a reanimação

do movimento immigratorio para o Kstado, conforme

*e vê do quadro abaixo, organizado de accôrdo com



informações prestadas pela Inspectoria do Povoamento.
Entradas no Núcleo Annitapolte

Allemães 138 famílias com t54S

Austríacos au > 220
Russos 3 's 13 »

Italianos 2 a 18

Suissos 2 » 14

Finlandeses 3 o

Portugueses 2

Brasileiros Ô3*) 3.47*1

Total 725 com 4.411

Entradas no Núcleo Esteves Júnior:

Allemães 4u famílias com 170
Russos 7 " 5 39
Austríacos 2 lu

Polacos 2 » 13
Suissos 1 família 4
Brasileiros G:>8 famílias

Total 7ÍÕ » "4.108

Entradas no Núcleo Rio Branco:

Allemães 16 famílias com 1 22
Russos 16 » 103
Polacos 14 :> 84
Turcos 1 familia 2
Italianos 2 famílias 21
Brar :

!c:ros 131 820
Total

~"
180 » 1.Í52

pessoas

Entraram nos tres núcleos, dufante o anno de
1922, 1615 famílias com 0.73; pessoas.

Durante o mesmo anno o movimento de retirada
de immigrantes desses núcleos foi de 31 famílias com
169 pessoas.



A Sociedade Colonizadora Hanseatica, que man-

tém duas colónias, a de Hammonia, em Blumenau, e a

de Hansa, em Joinville. Paraty *e S. Bento, discriminou

até 31 de dezembro do anuo findo os seguintes lotes:

rústicos

Hammonia 1749

Hansa 1)01

Somma 2)SúÒ

urbanos urea em hectares

:;:!(» fxl.HGS.OlõO

J40 a4.4 :.'ip,i;'.i:{

"47" Si.Hli?,14(vi

Naquella época, a extensão total das estradas de

rodagem era a seguinte:

na colónia Hammonia 11 3.459,40 ms.

> Hansa 370.474,10 ms.

Total
"
483.93^.50 ms.

Durante o anno de V.»22 foram distribuídos Sr->

lotes rústicos e lv urbanos, com a area total de 2.t 48

hectares.

Localizaram- sc durante o anno nessas colónias

2.3f> immigrantes estrangeiros, sendo *J;"> alleinãcs. S7

russos, 51 suissos e 2 tclieco-slovacos.

Com a colonização despendeu a companhia du

rante 1922 a importância de 1 76:730*270, sendo que

114:627*210 foram empregados na construcçâo de

estradas.

Pelos decretos n. 7. de 24 de janeiro, n. 1 K do

28 de fevereiro, e n. V.\ de r. de março, todos do cor-

rente anno, resolveu o Governo, <i<l rrfon.nitam desse

Congresso, alterar os preços de venda das terras devo-

lutas e as tabeliãs de emolumentos sobre titulos e de

metragem.

Aquelles preços vigoravam ha mais de vinte annos.

justificando-se a sua alteração pela cescente valorização

das terras no correr desse tempo.
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RECEITA

Representam assim aquelles decretos medidas
necessárias á defesa do património do Estado-

Situação !
' Ao impulso observado na vida económica, om

financeira a prodncçào e exportação avolumada?, correspondeu
também um «ugmento da receita que, computada para
o exercício de 1922 em 7.274:32tí*2<X.\ alcançou a
cifra de í».979:445*278, apresentam!- um superavit

sobre a estimativa lo&ú do 2.705:1 19*078. que equivale

a um excesso de mais de ;>7 "„.

Da solidez de nossa situação financeira, da con-
fiança com que podemos encarar o seu futuro e d)
critério estrictamente commcrcial com que temos lan-

çado mao do nosso credito dizem eloquentemente os

algarismos abaixo, referentes á nossa renda nó ulti-

mo quinquennio :

1918

1919

1920
1921

1922

5*1 6:838*169
7J 55:081 )S164
7.698:863*727

8.060:978*225

9.979:445*278

O quadro annexo demonstra especificadamente
as differenças havida-* nas varias rubricas entre a

renda orçada para 1922 e aeifectivamente arrecadada
e de como se constituiu o alludido superar/f.

Entre a renda .irreeadada cm 1921 e a apurada
no exercido passado notou-sc um accrescimo de
1.918:467*058, para oqu;il concorreram principalm- n
te os seguintes títulos

:

Imposto de exportação

Imposto de expediente

Imposto de industrias e profissões

Imposto de trans-ito

6:)G:95;i*826

10:112*79

15:177*626

25:089*850



Divida coIoukíI e v uda lt* terras 1 .'Hrj-.sTSS'.*,"»;»

Taxa do metragem • 5^:1^08134

Imposto territorial i:U:õ2y$>»U0

Impostu de enpit 1 ;'i4:T0u.i".iOU

Taxa judiciaria 14:UN7£tH>l

Emolumentos sobre títulos do terras 1 13:0;H)j'J'>4

Cobrança da divida activa 11;Í4S*«jO0

No corrente exercício, as perspectivas são tam-

bém excedentes, pois m'« o primeiro trimestre produ-

ziu uni salde, sobre a renda arrecadada em igual pc-

riodo dc d.- :i 14:1 r.OJt )•_>•>. excedente «iue. pro-

vavelmente, terá sido ultrapassada no sesçuudo trimes-

tre, principalmente com a cobram;. i do imposto terri-

torial, «pie, por sua natural tendência e pela revisão

feita, íi-ii bastante além do cômputo orçamentário.

ô excesso, verificado no primeiro trimestre deste

anno, distribue-ác pel-is seguintes fotit' s da receita:

imposto de transmissão de propriedade TC.-.etU.^T.-H;

imposto de exporta.;*., r.ô:* l : imposto de indus-

trias e profissões f.l:^'.'*'.^; emolumentos s.dire títu-

los de ter ras 41 UJ»>; impostu de bebidas e fuxm.»

?>h:h 8.ttii)l;ta\a de metragem :Vt
:74n:?7M; taxa de lie-

ranças 2±4r>:>.f-S4o7; cobrança da dividi activa

19:252*'.»f.7: imposto de sello :.">:• »Sti$:U 7; imp stu de

transito s ::u;*2;.'.': taxa de ca.-s b:Hi:;$oOO : imposto

dc exped.cnte:»:'.US^:;»; ;
imposto territorial 4:979$50";

indemni/.arõe, IVXA 1 **.'<>: multas -J: 1S7Í74.V, insta 11,-

ções de es-utos If.H^l :»<.•; taxa de case e eqnpa-em

64«>SlSi»; imputo de capital 4SHMOJ: T.xa tio drver-

sõefi :V7:>*400: t.xa sobre forças i.ydrauiieas :0lW.

O mappa annexo. em (pie vem comparadas as

varias rendas, durante „ trienuio passado, encerra

element s utilíssimos para es vosso, trabali.os. rro «pie

concerne as medidas de caracter iiirmeciro.



Além da recita proveniente da ar rceadaçao,
teve u Estado ainda os «'piii.tcs recursos para fazer
face a despesas :

Empréstimos tomados de outras caixas l.f>4fi:i8-
!i#'-45

Saldo de lf21
, ; , ,., t>f,g4 { 6

Apólices emittidas de accordo com a

lei n. ?.,:>, de 10nT - f, ( >-l :7iio*i)0o

Sommadas essas parceilas ;í arrecadação, veriíica-

se um total de l:M49:&">;>$iW.».

A despesa autorizada, no exercício findo, elevou-se
a 1.-Í.719:i)õ2í8t»:i.

Dessa despesa, entretanto, foi realizada a dc . . .

1
1
J>U : 1 4

1
$44 ' e effectivamente paga a de '.K^iY.VA :'>4>4 1 S,

donde resultam as seguintes differenças :

entre a despesa autorizada e a reali-

zada
2.:;7r>:*i í^jn

entre a despesa realizada e a effectiva-

mente paga
L5!0:í).,7s< >!>•>

Os dois quadros appensos detalham, pelas varias
rubricas, as differenças apontadas,

Aíèm dos pagamentos realizados em moeda, ou-
tros foram attendidos, durante o exercício de VJ-2'2,

em apólices emittidas nos termos da lei n. Tf.i», de
de setembro de. I'.'<>7, na importância de ^W^Vxoijn.

O total da receita de 1 2. U*)::í;>:;síuí), je accordo
a exposição atrás feita, teve a seguinte applicação

:

Pagamentos realizados I<U:>íi:;>xit.xi<i:;

Depositps com ap licaçòes especiaes ;>{vs:fS.$r,y4

Empréstimos a outras caixas de exer-
cícios anteriores TTIhiss.^Ti;

Saldo para IP*}
*:>:?:177$Qsd

Somma 1 2. 1 4ih:-if^««{<i
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fíénjirrstiiiio ll<ilsi'>i, Sln irl a- --.X<n'ii l'uti:

Conforme fostes informados pela ultima Mensagem,

havia o Estado entrado em negociações com esta fir-

ma para realizar uma o: eraçâo de credito que nos per-

mittisse liquidar os compromissos contrahidos com

Imbrie Co, por empréstimo de e dar uma so-

lução aos embaraços creados . pek; insolvabilidadt des-

tes últimos banqueiros. Esta operação foi levada a

effeito em 14 de jullio de 1'.'-. com a firma Halsey,

Stuart & < "o„ de Nova York, num montante de cinco

milhões de doilars, nas condições aimunciadas na refe-

rida Mensagem, e sobre cuja applicação fornece es-

clarecimentos a conta que se seyue:

Valor do empréstimo, ao

typo »l«í Uo, juro:- *
i*

-

8 "„, e com veueiíiRMi-

to para 1". de feven i

io de. HU7

Differcnea no typo

Despendido com on-s^a-

te de uma paitr das

apoliwsdu truipr^tniio

de lt'1'.i, eoutraetado

com Imlnie. Co.

Depositado em favur de

líyinsrton &Suud>tri>m
(

para pagamento da

partv em doilao. da

construcção d i pon-

te soliro «> Kstreiíu

Valor entregue aos Imu

queiros: euntractuiu-s

para o serviço Corres-

pondente ao l" c.'iij")ii

Divida passiva
EXTERNA

?.').0(" '.' * "Vil)

5uo.uOU.ou

2.498.14ÍU4

LlOu.OuO.Ou



de juros, ;iiii<ii'tiz;u;àu

e, eommiss<ào (K de

fevereiro de H*2v>)

Depositado em Nova York

pana resjrato tlíis restan-

te g apólices do etuprcsi-

timo lmbrie & Co.

Recebido pelo Estado, por

intermédio <lu Banco

do Brasil, ao cambio

de 7*30» >

?aldo entregue ao Est.i-

do, por intemedio do.

Banco Nacional do

Cotnmercio, pelo sr. Al-

beito J. Byington, ao

cambio de $$22$

Pagamento aos advoga

dos dos banqueiros

Idem aos advogados

da Central UniwiTrust

Idem, aos advogados

Curtis Mallet & C -tt

Percentagem dos corre-

tores para o lança-

mento do empréstimo

Pagamento realizado pa-

ra o certifi.-ado das

apólices

Custo da impressão do
contracto

Custo do registro uaBjJ

sa deNova-Yoik.

ãiifi.OOU.UO

2T,24ú:J'à

i 2.403,91

lt>.G59,S7

:>.U00,00

00.000,00

:U79.00

4U>.80

7í>t.U.>0
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Pago pela impressão das

apólices -do UM'.) _5.fiO»J
!

00

íuTOo .« Mjt»,ut» ío.cõo.uoo.oc

Em cfc> de abril ultimo, o saldo devedor deste

empréstimo, após as amortizações feitas, era de ... •

$4.£43.Q2&00.

Empréstimo />/««;/,••?•*•- (,'ontrahido,em I9|v, no

valor dei: 1ÒO."00"-". achava-sc reduzido, em ."-0 de

abril ultimo, a - '.» .õ:»:v m.s.

Empreatituojyunti, Fhht-t < Desta operação,

effectuada no anno de 1911. para o empréstimo de &

lOO.OOu-0 o, restava pagar, em :'.0 de abril, £\jí)£V;A\-i.

As sommcts que ò listado tem que despender an-

nualmente para fazer face aos encargos da divida ex-

terna cão as seguintes:

Empréstimo Halsey, Stuart ífc C°. *òO5/JO0,00

Empréstimo Erlangers -* lO.ôTO-b-i»

Empréstimo Dunru Fisher & G\ ~ T.160-WV

A divida pubiica consolidada, até 31 de dezem- Divida Passiva

brode 1922,erade 5.i>l7/7"0*UOO. assim discriminada- .

co'J£5£J£AOA
Apólices inalienáveis emittidas nos ter

mos da lei n. de 1S97. e do

decreto n. 1007, de U'I7 fc*h60u$00(>

Apólices inalienáveis emittidas nos ter-

mos da lei 718, de I90t> ô*C0*SQ0O

Apoticcs emittidas- nos termos da- lei

441, de lí?9<», e do decreto 269, de

190U
JHfcllXSOOO

Apólices ernittidas-nos termos das leis

507 e de 1 ÍK>L e 1902 l>6fclU*000

Apólices- emittidas nos termos da lei

769, de 1907 .

3AÔ*0WÍ(Ú<»-

AptrticesTeraittidas nos termos da lei
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679, de 1905, e decreto 250, de
1905 2:0008T)ro

Apólices emittidas ao portador, nos
termos da lei 1038, de 1913, e do de-

creto 893, de 1915 210:b<JO§000

Apólices sorteadas, cujo pagamento
não foi procurado 39:000800

A essa relação deve-se accrescentar agora a im-
portância de 422:4008000, emittida no corrente exercí-

cio cm apólices ao portador, em conformidade da lei

n. 1.398, de 2 de outubro de 1922, para amortização
da divida fluctuante.

No anno de 1922, em dois sorteios semestraes,

foram resgatas apólices no valor de 1'tHCtSCcO.

fluctuante
,
.

Em Ò(J dc abril ultimo, importava em
3.504:2985480 a divida fluctuante do Estado, incluidos
450:0008000 do empréstimo contrahido com o Banco
do Brasil, conforme resulta da especificação seguinte:
Divida liquidada e inscripta 1.054:1718*08
Divida não inscripta l.OShlõT.^S
Apólices sorteadas, cujo pagamento não

foi procurado 39:000$OoO
Saldo devedor do Banco do Brasil 450:0 00

Deso ntando-se a importância de 4O«:2S05
,

UO0,
paga em apólices ao portador, ao typo de 95, duran-
te o presente exercício, de accordo com a lei n 1.398,
fica o total reduzido a 3.103:0188480.

A depreciação da moeda brasileira, já bem accen-
tuada quando organizastes a lei de meios para o
corrente anno, tornou-se sempre mais grave, exigindo
a cobertura dos compromissos oriundos da divida ex- .

terna sommas muito superiores ás previstas.

Mau grado essa depressão cambial, que afflige as
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finanças de todo o País e dos Estados que precisam

de fazer remessas' de ouro para o estrangeiro e deter-

mina, a instabilidade da moeda, ditticultando um cal-

culo exacto da despesa e, consequentemente, uma ga-

rantia do equilíbrio orçamentário, o nosso Estado, sup-

primindo despesas adiáveis, tem conseguido manter

em dia os pagamentos resultantes de seus compro-

missos, quer. da divida externa, quer da interna.

Emquanto perdurar vsse estado de cousas, im-

põc-3e que pratiquemos uma rigorosa economia nos

gastos públicos, a par de uma severa arrecadação das

rendas.

Com esse pro^ramma só. sem necessidade de

novos impostos, teremos elementos para atravessar

este período anormal, resguardados o nosso credito e

as nossas tradições limutceiras.

Em fins de lt>2;. a divida activa do Hstado atíin-
f)-ivj fin activa

giu a somma de 1.j00:í»24?Os.\

A proveniente do exercício de impor'.-: em

321:ítt2.*:!í»;». sendo de muitas :'»:\047.?4-7 c c : . .ate

de impostos em atraso, de accôrdo com : crpccnicação

abaixo:

Imposto de capita! SOilK^A 1

territorial MtxitwsóOO

de indústrias e profissões õ :4>^^>'^

» de "patente :^<>\^0

Taxas de esgotos (5:.-;4 ; '*«A»'.'

> de agua i::i;^0

Installaçôes de esgotos
•2:í l.>

,

.*b t

Deduzida a importância de i>:v>.:>:?ífcU7. cobrada

em 1922, passou para o presente exercido uma divida

activa no valor de 1 .;>&».>« 'Ati?-*.



Situação

Económica

A nossa producçâo agrícola e industrial, queé indi-

cador seguro- da situação económica, teve, no -anno
^transcorrido, -um grande surto.

Exportámos, em 1922, mercadorias no valor of«

ficial de ^2.89 1:807*374, o que representa mais . . . .

1 ^80:309*074 do que em 1921 e um excesso de .

5.0í>4:572*39.» sobre a exportação de I92u, anno este
que figurava nas estatísticas com as cifras mais eleva-

vadas.

Foi assim passageiro o retrocesso verificado em
1021, seguindo-se-lhe uma auspiciosa expansão de
nossas forças económicas.

O quadro que segue, assignalando o movimen-
to de nossa exportação durante o ultimo decennio, de-
monstra a marcha progressiva de nossa capacidade pro-
ductora, que se ha de levará conta, e a alguns casos,
dk melhora dos processos de trabalho, e, em gerai, do
acre :cimo de actividade, uma vez que se não deu,
•nesse espaço de tempo, um augmento proporcional da
população.

A nossa exportação, portanto, tornou-se no lapso
de dez annos cerca de cinco vezes maior.

O mappa comparativo dos principaes produotos
exportados no ultimo biennio, com especificação das

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1911)

1921

1922

i>.23l:042*91í)

í\969:2G7*47í»

14:389:883*896

1 5.
' 80:991*397

20. 1 27:9 J 9*246

25.876:225*732

34.79õ:557$471

í>7:797:244*97i)

31.011:507*800

42.891:807*374



respectivas quantidade e valores, fornece intonr.es de

talhados sobre a situação de nossas varias riquezas, ha-

bilitando a tomar medidas para o amparo e desenvo!

vimento de cada uma delias.

Não é sem tristeza que se nota a qreda na pro

ducção de alguns géneros de nossa lavoura que. por

serem de primeira necessidade e representarem culturas

seculares em muitas zonas do Estado, onde eilas en-

contram óptimas condições para progredir, deviam

constituir factores cada vez mais importantes de nossa

riqueza agrícola.

Acham-se nesse numero o arroz, o assucar e o

feijão, cuja exportação, em li»!-', accusa considerável

differença para menos, comparada com a do anno an-

terior, ditíerença que é tanto mais de notar por quanto

a exportação dos dois primeiros productos já havia

decaído em r.»2L em confronta com a de

Neste ultimo anno saíram pelos nossos portos

ô.i^íO.
1.»?''. 1 kilos de arroz e S.^.õV' de assucar. ao

passo que. em 1
1.2l\ essas cifras desceram, respectiva-

mente, a :>.$-'. '.3f,7 e-:'.' WAM.
Se. em relação ao as<uc:ir. se pode explicar o

declínio pela desvalorização do producto em ii»2l,

que tirou aos lavradores < > animo para cuidar das planta-

ções e ampliá-las. deve-se attribuir a diminuição do

arroz exportado a outras causas que não podem ser senão

a rotina nos processos dc plantio, a falta de selecção

das sementes e a decadência de algumas zonas ruraes

que se dedicam a essa cultura.

Faço menção especial desses factos para. ainda

uma vez, mostrai o muito que deve preoccupar-nos o

problema de nos>a lavoura.

Na estatística a que alludi. apparecem dois pro-

ductos que. por sua insignificante exportação, ate ha
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pouco não figuraram em documentos análogos dos
annos passados.

Refiro-me á alfafa, cuja cultura se desenvolve pro-
missoramente nas zonas marginaes da letrada de Fer
ro S. Paulo- Rio Grande, tendo attingido, no anno pas-
sado, a uma exportação de i.8iu;.H;:i kilos, no valor
de 370:685*970, e ao carvão de pedra, cuja explora
ção se vae fazendo com intensidade crescente nas minas

togar"
1 d° Esíad°' COnforme deix ei exposto noutro

Todos os productòs manufactureiros, em re.oxa, tive-
ram um augmento de producção, como consequènci
das conjuncturas favoráveis para a industria fabril nos
últimos annos, durante os quaes pôde ella consolidar se
e expandir-se.

Afora as industrias maiores, cujos productòs con-
stam da resenha comparativa, fundaram-se nesse perío-
do de resurg,mento industrial muitas fabricas pequenas
que exploram industrias novas em nosso Estado as'
quaes^ todas recebem os favores com que uma acer
tada deliberação legislativa entendeu de animar as ini-
ciativas dessa ordem.

O nosso intercambio commercial com o estran-
geiro, reduzido a proporções mínimas durante o tem-po^ da guerra, reanima-se gradativamente, tendo-se ele-
vado, no anno findo, a 8,736:197*818, cifra que só foi

jn^^n,^0
'

0 de m9
> quando montou em

O quadro abaixo dá conta desse intercambio du-
rante os últimos dez annos :

. 1.83*434$000
iyi4

J9I5

191G

1.676:439*340

1.570:719*025

l'.27(h66i*fir»0
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Continuam a fornecer os maiores contingentes á

exportação para o estrangeiro a herva-mate e a ma-

deira, que encon 4
r; t>! seus mercados no Chile e nas

republicas do Prata.

A ultima dessas industrias extractivas conta aind^

com grandes, possibilidades para a sua expansão, se

considerarmos que se acham intactas as immensas re-

servas florestaes do hosm) interior, que só com as fa-

cilidades d- transporte podem vir a ser valorizadas.

Oiferece-se aqui o ensejo para tocar ru;:n assumpto

que considero de visceral importância para a nossa eco-

nomia.

A derrubada de m.aas. com a preocci:pação ex

clusiva de redti/ir madeira a dinheiro, deixando atrás

de si zonas devastadas e que. por í-iita de vegetação e

de serem trabalhadas p.aa culturas, se mudarão em

desertos, e sem mesmo o comezinho cuidado de pre-

servar da destruição arvores que ainda não podem ser

aproveitadas Í!KÍu>:ri.:imente. ha de uni dia vingar->e

sobre a rique/a. a hePe/a e a salubridade da nossa

terra.

Cumpria eimenur duma ve/ e>se problema. Cuja

relevância ninguém contesta, estudando-se os meios

de, ao menos, como prmeip^o de uma acção mais vas-

ta, obrigar ao reíMrc-rmetiio as empresas que prati-

cam em larga e-ca!a .-• industria extractiva da madeira,

sem terem em vi-ta o .-proveitamt ;;:< posterior do solo.

1 i» 1

7

11*18

1910

1920

1021

1922



re de
;
defender.;de. uma devastação inútil os cimos das

|
attàs^bníanltasi; ctijns .matas aKeiw'ib^iditanitint(í,sQbre'

|a abundância}- dos mananciaes, o regimen- das chuvas e

"sobreío
;

pttoprte ^ejwajlto da paisagem^ -.'

'^Í^Nc^ seguinte quadro achanvge retínTrfòs o^dados

'^Jibsíi^drlavão 'para ^v^rá^çnroJpQr países de

'-"dttsetínp;: rio exercido .dev 1 0á2 : tí

- wArgentir^^r. r--.
1

•
W** \.

Chile : l,W?m&W ;

" r"->%rugtJay :

;

rl- v
:

5 ^ j\l|emariH^;^/'
;

4
EsteUos,Ú|ijíÍJçs.-

-Bélgica sV ^
HolJanda- -.

.

Inglaterra

' jtafiá
:

\.
Tctíeco Sfòvaquia'/

' França

Srs. Deputados.

Terminada a exposição dos factos relativos á ad-

ministração estadual que me pareceram mais--- relevan-

tes e de maior utilidade para o bom andamento d<- vossos

.trabalhos, apresento yôs saudações as mais corefiaes.

prompto estando a prestar-vos outras quaesquer in"

formações que desejardes. ..-
. .

Pahtcio <>o GorcDin, rui F.lnriiinojiolh,. U'2 d.r

. jMiho.dc irm.

1.1 H'):40:5.ítíU4. ';,

i:-4:17:i?Q2U"'

• :7:4a>*çiW

"sr.73i::'n»7SSi8
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TITULO I>A RECEITA 1*1. a» 21 «r-
l>-rabro <\c

AineaUâi em [0rç«4* uén % ar-

imposto . de exortação
> » «uftcdieme i

Taxa do casco o equipagem

. Imposto de industria e c profwBões

• > transita

Divida colonial e renda de torra»!

Taxa d<: metragem í

.Imposto <ie sello estadual e t->x.-«|

de'divensô>8
(

: Tax» de esgotos
j

Indemnizaçôei», restituições, etc.j

• Benefícios tias toteria*
j

Taxa (!•; <*:ies

» Sobre o aproveitamento das

fur^ib iiydraulicas

. Imposto de pat dé bebidas e fumo

Tax» «Irv coní. d')»gua na Capit

Producto do arrendamento do

Renda do Matadouro lo K^trcitof

» da Estação Agronomia»
Imposto de trans. do propriedade

> territorial
j

> de viação férrea

Taxa judiciaria, etc

2.158:000*000
32;O0O$30O

6:00^*000

614:0<jO$OOÒ

ò&O-icSOOO
3ííhH>lO»0«>0

80:000*000

«Imos dv depósitos nos Bancos
Multas diversas, etc. etc.

' obrança da divida activa

Arrecadada sobre a erçatia

41:õ52$751

7*28$5<r;

662:õ9«t722
92:0;3$8õf

1.860:ô47$942

156:1 11*3431

426;3i6*200j 401:338*572
70:O0O*O00| 60:81)31010

1*:*74*263

393:857*902

48:000*000

84:085*682

•4:000*000'

413:116*976

125:437*200

300KJUO*000|í

48:000*000!

70:00O*O0Cj

f

4:000$000|'

400000*0001
130:000*»KX)Í

7y:0L«C*CuM

r^oiHSõoo

2:0«0$oOO

fiOtfcOOOWOOj

9òU:0uóètXJ0j

'

l2tW^*00Oj
•>..u:v.'v<v»G>j0

78:0í>0*000

50:00 *000'

4(h000*000!

i3ftu*í'f0- o;

75:00 *000
• 14:«44$500

5:433*500

538:819*970

4U:92i>*800,

73:407*195'

65:421*384

58:864*560

58:233*994

239:552*347;

2'4:987*628

-3:196*990

4Í:125*737

583.-689*4C7

9:ô52*7ôl

1:828*500

48:098*722

36:013*85í)

1.560:547*94*

76:111*343

4362*800

2tf00*000

61:180*030

46:592*805

I2:ò78t*616

93:857*902

14385*682

500*000
13:11**976

2344*508
2:43H*500

9G:y^C#50í>

80.Gíív-00

8:864*560
18:2*3*994

109:552*347
1 c*'' C2íí:-03:83 27:540$811

7.27 4'J326«l'0O'9.y7y:44D*27 8,

7.274:326*200,

277õo:ily*07ô

223:765|423'i2.928:884*õ0

_ _ ;
223:765*423

":2.70à:ll9*v/7*



Receita do Tricnnio de iqso a iqzs

CL ASSIFICAÇÃO DAS RENDAS
\

K
:
X E U C 1 < i O S

19St

Imp^ío de exjjoiUçâo
«* expediente ..

Tax t de c :scò e equipagem
Imposto de indústrias e profiss

« -» transito

P'v ;Ha colonial e venda de terras

Taxa de meíiagem
j

89:83^^236
Imposto do seilo estadual e taxa

dc diversões
i

T::::a de esgotos •

Producío das instuliaçôes de aguJ
e esgoto

Ir.dc-:riLaçôes. rcòliíuiçôcs, ctc.

Benefícios dasjoterias
Taxa de caes

~

Taxa s-shre aprovei!amento da*.

forçar, hydraulicas
lmpr^<~. ''.(- patT-t'.- de heh:rU>s 'e

nirns»
;

Taxa d- consumo c'a.?ua daCapita!

389:01 9*262' 403:C66$637j 4Ul:3o8*õT2; .lí4:th'4?47li 39fe:oU8*I57

Si^í ir05C; ' 66:499$:'6<>; 6»5:80H*01<'! l«8r>17$220; 6fcÚ72*4<«

4:315$000; 4:30U*<KJ0 4:õOU$ 00' 13.-llò$000' 4:371$666

I ; í

169--156$352Í 43H:785S 95 413:1165976' 1.0lt»^58S6i'a 338:786:207

1 29:20 t$100j 127:717*800' 12ô:437S200| 382:356$10U 127:4n2$033
Prc.«*_ció do crrcndaniCiitL. Jc

seivi(,o de luz

Ren^ do Matadouro do Estreito
mpasto- de transmissão .de pio-

pp'°<-lades

Imposto terrnoriai

<• de viação férrea

«Jc cap.ujl

Taxa udiciaria, etc.

Fmcl-imentos sobre ««.'los de"

terras
j

49:762$493Í 75:675$51l! 188:706$46õ; 314:1441469* 104:714*823

Mui*.» idiversas , 57:124$66ei ííS—^CT 5?.:C:/J94 182:95ô$029 61'3! 8*213

Cobrança da divida activa I 154c085$*60; ^7:õ03$447 239:652*347 6-21:241*064: 207:080*3M

Taxa de heranças e legados 120:701$253j 127:288$08l

i •

;

75:000$00!! i 75:u0V'$O00; 75;000^.i00j 225:(XX>$0<.iQ> 75:CO0$0O0

n:9n0S000! 1» >:5ii8So^ ( 14:644*50"! 39: .431000; 13:047 666
i !

:2f:2o0$127| 554:277$ »37Í 538:8 :9$970j 1.71 9:357$ l34j 673:1 19S044

by. .:h<í2í>2úo! fwy.^v '/iuini. i .C-40.9-OÍ8*.'
0,

2.64&:íuG*C0Gj 94C.58l;v6G2
85:41 0?570; 73:4<»7$195! 287-964S885Í 95:988$295

354:91 8$'* "9 ! 409-K 1 98290' 9#V7t*$*5Wí
!

:-».iíy*>4»stg^

129:142$12t~>

ICS.J ?$93ó
91:694*710| 51:333$723' 6ò:42lS384' 208:449$817

i

69:483r275

239:552$347

92:459$183

V.owu>(iJÍ/Tiié.049:782$075 19.9i0:i42í218

340:448$517

25.6C3:793$020

113:4821839

&5í4$97$êjs*



Quadro campafaitoe da u*»j««ba; uuiwiauuu comi a realizada em 1922

TÍTULOS
|Fii«d* pel* Ui «» Auloriud* por sre»

• Mltíl, de 2,14*
|
ditai supplemen- >

I

Membro d« 1031
| tareie especian

(

?íurm<dio o ropreBetuncno

.
• 'r:fin do (lúveiuu

! 'on;'r''SK' Representativo
•^i •fretaria da Congresso
fefcrftariu do lutei iur «* Justiça
Pi»-cp»ori > do Interior e -Jnítiça

i>ir*etoria da Iustrue<;;V> Publica
i «refloria de Hy^ieuu

:íí Pwtiiioa

M;i.Lrifiruíur;t

v nu 'iiii dó Trili' u.ii

4
• « ! <tu:;» de Poltcift

•'<•."
ii ••'tf* de ld^utiticíisiV)

C»deii«»

Força Publica

Ir»stí «iCsâo F*ui*lici«— K*c .!.» Normal

—

1

'Irupoí Kecolares

£ c.iiii- ('»•••»! i'lt;i< entares
K.sct!.^ Reunidas*

hje," fC\ào do enHuo

Ar?iíi Ç*>nc! í
> Publica

•'t^i-íi. d ;* Faxemla- - -Gabinete—
j

Tíl'--o!ir... do fc>t;tdo i

;
i - • •* * *

i>irT*.,Ti.» de T<*;ias

1 U»>i»^«Aí*,

.í-rwa <* K.-g t.i.s

l-o Uiisâ n.!do » '«craí
j

l'.*t-, Z" t'-chiiH.-n el)r. ^is Br;*e>i:»i

Estaeô>8 .!(• Monti d* Bella .* Iii:ni<;;t[

le Tubarão
Est.dc Monta S. Pedro de AlcauUíia!

.lunta Cornmerci;iI !

Iliumir.asào publica
|

Pesa al inactivo 1

Correr-pondenci i

j

Obras publicas
|

Manutenção do Mata ; •.."..>•.; Lctrvii :

Oras de cae*

Kveutu-ies

Impressão e ; ullie. «L wílicuce ;

Lit-rcicivs fimKs

CAIXA ESPECl \L

Juros e amor::z:r ;-Vi d vidns ir-i

terrijs e <>-t^r;;:;.-' I

( REDITOS ESFEC1* KS

Por conta d ;*:: errtiitos especuios a', er-

to* pcios Decretos ns. 143, 1.5"<\

1 .506 A. 1 .5 1 6. I .õl 9, 1 .Õ4'2. 1 .55 1

.

1.557, 1.507. í.572, 1.579, 1.583, 1.589

1.594, !.ti«»1. l.C»"4, 1.612, 1.614.

1.615, Í.OlO. 1.623, 1.626 e l.fiBfi.

1:5^ymj
495*4 U.

«!•,

4K:0f.K»t000

17:804*000

76;260#(KX»

32:82O$0OO
4^:952300,

•

35:353*000;

19:612*000!

49:788*0G«';

j

ll:55Ô*J0u|

440:770*000
20:556*000
40:584*000
1 1 :956*W

1.6:595*000

758:086*2 O
56:572*000

330:858*00'

7ft: -••>*0«.Nj
:

54:108*0001

95C:UO*0vO!
15:240*oCo!

52:4t/t'*0-OO!

108:1500*000!
39:!5i>*i/k >

568:75* *0O<)

^l^-éuC*"'

24:460*U00

126:012*. 00
44:020*000
2H:248*000

22:336*' «00

1:080*001
6:28r*a> Ol.

86:4< s0*00O
)i ( : '0< íi-Ui'

Kit ':uL« '0'.''

7' ':í^">'' H,<
'!

I

ÓU:'A-'w«i ' (.-11.164:^7 ?$;>» 1:
-

I
- T 1

j-,0;: ;•. u? * if .i»i.h i
: t nrc$i >00í

2.4_í-:<. ^<

i

3:119*41)",

5:764*oUU|

15:153*8 ío!

8:926*690,
20í4C^ >'

26:240*1771

46h340$157i

7:2l«)* (K) 1

2:522*CKA)i

4:«)71*2t;li

3:341*900!

3:777*400i

122:828*898,

i-.-MSfrjOOi

2:403*140!

27:859*406'

45:574*528
:»0:68i)*929

I

G:i'ii$5iííi;

266$50Oi

39:5:o$7luj

7^:J17$554|

-89<':2"4$2h;> :

l: ! 'í'i'*44 -

1

TOTAL Reallnda durante o|Àulorii*d« aobrv

werciçio a rralkada

1 0'.i,);uí*i\KJ!

7iv;'<,0ie'' r

4U:95^5iij0u{

35:725*350!

T^:"i'ólH'M

55:552$^00|

l íU.*.»6*!

455:923*810!

r'.':5òrj^

55:õ:'-'*t
:.' j,

j;

1
i
:v

;7<;iv4thí;

13-:835$l77i

1.222:376*357
j

o6:572S :J0u|

33h:8ò8$'jO

8«J:736$<1K

56:63o$000
954:07 3 $281
18:581 $900
52:4^ '$0<K)j

108:O0O$00OJ

42:92: <*40<>!

691:578$898|

5o:lK;S 00;

26:863S14*

1 53:87 l$4f«

89:594$528

58:928*22V>

28:3473530
l:<ií<<t$0<«-

6:554$5>iOj

125:910$71U|

179:61 7$5õ4:

94í «94*9561

2.Vt (A):2U4*29o|

1S....^--5440|

7*':0(H,;*(.KHJj

i._ 1-1:374*57 lj

1.25; •:0i.'0*«K>>i

2.*i:'Kn.'$t'lO<

'

S9:009$9%

l '*^a^M

kv:V» ttoon

35:015*438

34:904*214
35:ri84*76

22:7 18*. '85

47:471*181

434:830$514j

4^ r̂•:

I'"':;^7t>$256

129:94. *659
1.191:325*445!

54:354$5U6'

330:395.?93()i

64:990*6» -6

56:1918180'

84» >í '54*650-

18:203*1« o:

52:4is->*0'^0!

102:302)590 i!

4(h877*838|
658:«:-í8^929i

44:0:<íi?98-|

25:i70*33i';

152:7988346

81:832*167
58:í)78$044!

8:900*004

13:500*000

2:000*000
6KM7*786

40*583
13*315

8:081*119

21-092*296

1*001
1:8465646
I:4u0*i44

2:892*518

31^)50*912
2-'17i494

462*070
15:740-394

438*K15

114£ioiboJ
378*8«i0

5:697*100
?:05!*õ62

32:739*969
9:UiOr0i8

1:592S8'8

7:762S361
350*185

27:317Í!-59i 1:030*480
l:OS050lH.»i

6:554$000
1 25:448*7 tOÍ

179tfl7*554|

94:094*956!

2.990:204-S293Í

13í.".>; *44u'

56:4 i 5*993!
•..''! 4:0^7*971'

53:591*725 :

3.2(.H.):ò33*0t3Í

*500
462*000

13:5845007

200:366*600

11:408*275

49:46€$987

638:293*172|l.78P:706*828

204:747$! 96;

7.274:3^6*2u0,o.44.j:t»6"$6u0í
_ ^'4:717*196; 187:290*890' 17:456S306

1 3:7 19Í952Í863 1 1 :344:1 4 1*440 2.375:81 1*423



Princlpaes produclos do Estado exportados nos annos de 1921 c 1922

PRODUCTOS
VOLUMH

L NIDADE toai

Kilo

Dúzia
Toneladas

Cento
Kilo

Cabeça
iCilo

•

Alfafa

Arroz
Assucar
Banha
Café
Camisas de meh de al

godâo (1)

Carváo de pedn
Cigarrilhos
Couros e solas
Crina vegetal I

. Farinha de rnan ífoea l

Farinha de trij.o

Feijão

í'umo em folha
,

Gado
íjiycorina i

lerv-r-mate
jMadera de divtisis for-

ni, iS
}

Manteiga
j

:\t\:u de i*!go<!rio (2)

•Ailllu

i'apt'1

l'lius,jhoi'os

foi vi' lio e ta| ioiM

frej/.os

I 'roductosjáviii os
' JllC»'08

Tecidos de algodão de
diversas formas

Tiras de bordados, en
trerneios, ponto russo
e rtindas

Velas estearinas i Kilo

(1) Em 1G..1 n3o foi incluída a

(2) > * » •> » »

26.894

5.0Ó8.466
5.G03.03Ó
2.764.337
138.802

4.2301

19.ò4tíj

131.567
438.944
3?J7.8^5

7.073.393
4IÓ.352

4.124.242
609.905
1:3.910

10.000
3.720.68')

toait

1.866.103
i.i 89.567
J.099.411
3.011.985
427.737

58.281

29.868

193.107
793.924
683.465

6.737.312
1.170.303

3.034,788
1.196.299

13.919
1)4.733

9.588.429

Diffcreny-n em 192.;

Kilo

Du^i.i

Kilo

521.301
70.091

2.3ó
,

!.05j

462.92 ,
.f

104.569

2.173.748
642.959
í»74.273

1 26.09

574.032
143.793

2.281.291

558. 168

28.580
1.765..J69

881U22
65U.976

20ÍM37

Para ineioJ pâra mai»

VALOR OFFICIAL

lOfif

1.178.899
2.503.625

1.840.209

247.340
288.875

54.042

7:6131750
1.832:822*560
1.565:318$] 35

375:6861970
1.682.2131080
838:1481190

3.469:503$662,4.355:324$ 14

1

1 10:4661899

106:6431000

336,581

1.089.454

10.322! 1,1 33:6681000
61.540

354.980
345.640

754.951

586.394

3
84.733

.80'/. 749

87.362
í

70.0u9
408.379

i

323.297i

52.671

64.102

95.439

24'.. C3

76.046

149.113 154.950

162:1151400
698:4411741
67:5351000

617:870*635
244:141*100

1.047:278$200
419:0209587

1.878:156$0C0
70:0005000

4.978:0501910

Uiffercaça ria Í92t

3.075:129$942
1.333:3901302
436:5061000
357:8291565
406:4291250
286:884$875
371:2401070
923.447*400
643:967*317
313:985$370

1.600.471*900

'586:162*500;

1.452:698*510
1.792:080*000
255.632*4(0

1.102:959*610
136:755*000,

909:306*300]
506:872*1<0
843:286*640
690:494*000

1856:913*00'
11 4:687*9! <0

7.047:689*851

11.422:439*152
5.837! 360:376*533

5.108:680*266
2.103:61(i$930

1.036:209*000
344:278*120
516:042*896
80:593*000

3(36:567*890
1.086:723*5» W>

789:568*290
Ô9C:61 5*260

t .6 14:7 17*6-56

1.890:748*710
507:260*11 <>

Paia Iturri | I £ a maia

150:6091480
727:169*945

3C&O73S220

885:820*479
475:695*601

I.34&055I5IO
658:412*0(4»

i 9£5l7#Gx4f
404:51
69:220*001'

291:435*665
262:731*000

203:991*560
í 271:473*413

41:243*000,
44:687*900

Z069.«33S941

13:551*445

200:291*875
64:672*180

31:690*142

2.933:550*324
770:2»tf628
599:703*010

1093I3S646

163276*100
145£01t|973
3^2j629*890

14:2451756

146:883*567

exportação isenta de direitos, que em 1922 attingiu a 45.046 t zs. no valor de 1.1"%!8I$510
* * »»»»».» 20J59 <izs * » » 141:2971000



*

VADRÔ comparativo da reuda anurada na trim»a**» ^ t
do exercido de m3 com ^M2?ft5OSZ *W

do exercido de 1922.
pvnom

TÍTULOS DA RECEITA

Imposto de industria e profiro
Imposto de bebidas e fumo
Taxa de casco e equipa^rci (T. n. 2)
Imp. de transito nas estr. de rod.
Divida colonial e venda de terras
Taxa de metragem sobre medições
Imposto / Estampilhas e verba
do selio

|
Taxa de diversões, incl. os

estadual! 50% para o fundo escolar

Tax-t de esgotos

Producro das installações de esgj
Indemnizações, rest., dons grar. etc!
Benefícios das loterias

!

Tax i de caes
;

Tax.i sobre aprov. das forças hyd.í
Taxa de consumo d

f

agua da Capital-
Produeto de arrendamento do scr-j

viço dc luz e energia
j

Renda do Matadouro do Estreito !

Inip.-de transmissão de propriedade
1

I'T»t>ac<v> Hf> v?.v;*W fprre» í

Taxas : judiciarias, ], 2 e 5% Í

Emolumentos sobre titulos dc terras'
Juros de depósitos feitos pelo Estadoj
Multas diversas e descontos por'

infracções
< 'ub-ança da divida activa
Taxas drr heranças e legados
Imposto de exportação para o in

teiijr e exterior

Imposto de expediente para o in
terior e exterior

Imposto territorial

Imposto de 1 % gobre o capital

TOTAL Sb.

DIFFERENÇA A FAVOR DE 1923

374:054*565

250:421*866
2:3893000

33:424*1 00Í

486:842*924
j

49:664*441]

97:221*504

7:511*200

14:23tj*49o

5:714*875

7:069*9-0

!2:0O0*0uu
23:S66*9«0

2:350*000!

26:117*000

2:694$OO0;

210:4U8*96S|

I

9:491 $897 i

55:535*022:

12:909*059!

53:31 3$509j

31:2408307:

312:773*578

215:283*265

1:739*872

25:108*850

506:997*038Í

18:917*690

82:1358157

7:135*800

15:171*43:!

3:749*71 til

12.000*000

17:673*000

2:15*000
27:812*000;

3.71C*5C!>

134:347*226
8-4.Vi*->*íft

-.'1:718*593

13:641*386

44:000*000

10:721*314

.34:060*542^

8:776*870

633:150*7081 567:340*777

14:940*755

5:3341500

1:034*00*

.423:540*585

,109:380*563

8:991*919

355*000
545*000

314:160*022

2.109:380*563

6;:28n$9S7
35:138*601

649*128
8:315*250

30:746*751

15:086*347

375*400

1:965*159

3:611*820

6:193*300!

200*000

76:061*737

41:893*636

2:187*745

19:252*967

22:4631437

65:818*931

5:948*836

4:979*5U0

4S9IO0O

402:658*532

88:498*510

314:160*022

20: 154$ 114

940*940

1:695*000

1:025*500

8:456*260

12:226*696

44:000*000

88:498*510



TITULODA RECEITA Arrrcadwfa ym
1022" "

I 1921
^ Difffrwiçiiji favor de

1022

I, d* In* pi ,!»88es
i.u*1 mino** v funtu
TflXJ • ç vau o e cqui »
gem ir«belL n. 2)

Imnosio ><e transito das
ç^ii .aas <ie . caagem

D» colonial • v . de terra»
Taxa tt»r metragem tobre
medições

í Estampilhas
"3
e s

0 a

£

1021

662:5Q8$722| 647:42110%! 15 177^'ó'
4»a;u6ii.

,

i
l

132 li'.: ,n*'

laxa ae diversões,
incl. os 50 oio para
o Fundo Escolar

Taxa ue esgotos
(Voduetos das installações
de vsgotos

Indemnizações, restitui-

ções, dnns gratuitos, etcl

Ppi'!' s ;Nç Ir^eríjs 1

'iaXH de caes
|

Taxa sobre aproveitamen-j
to das - orças hydraulicas
TáXu «« v.i>.n$umo d'agua
da Capital

Produc:.-; d- arrendamen-
to do serviço de luz
e e:iergh

Renda do Matadouro
Imposto ie transmissão

I

«013S850
J .860:5473942

156:11 IS343

365.385*072' 403:6665637'

i

66:924$OOo! aSiO^iO*
857:*71$980jl.002:875S953:

97:931Í209| 581805134I

38:2S0$665

35:952$600| i

!
I

66:803$010! 66 :499$260Í

18:874$263| 37:0141984

'

393:857S902| 528:321$990;
^8 OOOíflO! 40:0"0içonn !

84:0855062! 7j :o86c680'

I

4:5005000: 4:3OO50OOj

125:4375200

75:0005030
14:6445500

127-.717S800

75:000$000i

10.538S500

35:95â»600

3033750

8t0O'»S0O0

8:3995002

2005000

4:106SO0O!

i 33S.:nS970! 554:277S"3?
Imposto ú<: viação feirea! 73:4075195
Trxas: judiciaria. 1, 2 e!

õ -/. 65:421$334

188:706$465

58364Ç560

85:4105570

51:3335723

75:675$511

18:1405721

134:4645088

2:2805600

15:157*067

12:0035375

14:087S661

113:0305954

11:1005000 47:7645560

Emolumentos sobre utu
los de terras

Juro» de cej>. sitos feitos

peio Estado
Multas dive-sas e descon-

tas por infrações 58:2335994
Cobrança da dívida activa 239á52$347
Taxas de heranças e le-

gados 92:4595i33
Renda .io P. Z. «Dr. Assis

etc 5:4335500
Imposrrí (j- exportação!

| I

. - •--rjor !

1 670 %n->?fl|0.i!i.35Q 1655561 320:3375333;
!"T >' "xport^çS" 1

i
j

pa.d o exterior jl.0ÍJ*-M»ÔS573; 725:57US080 336:616$493
!

Imposto de expediente pa-i |
! !

"ir»i-.t--ior I 40<lOQ$057! 30:64çS603 9=7595454

ímp^;" cxpedieniepa-! '

ra^fxte:ior |
1:1435694. 7905355 3535339

68596S367!
227:6035447. 11 :948S900|

. t

127:2835081
'

|

i !

965150 5337S350

10=3625373

34:8285898

' :. "i!or:a! 1 njn <v>*c3nn o<K)-?07«0O0 131:5295800

Imoosto de 1 •/. so ne o. í I

Capital
|
409^195200; 354:91853^0 54:7005900

» 07AL. R> c, 5T9.T1-1- 1Z\í Cy0.37SÍ223 2.204:9335159
DIFFERENÇA A FA 80609785225

| 286:4865106
VOR DE 1922

1.Q1S467S053! 1.918:4675053

286:4865106-



QUÂDXO ccmpârMtlrt) da dvi,pvsu reulixsda com a effectlvu
mente pag»

TÍTULOS

Subsidio e representação
Oabinete do governador
Palacio do Governo
Congresso Representativo
Secretaria do Congresso
Secretaria do Interior e Justiça
Directoria do Interior e Justiça
Directoria da Instruccâo Publica
Directoria de Hvgiene
Bibliotheca Publica

Magistratura

Secretaria do Tribunal i

Chefatura de Policia
j

Oabinete de Identificação 1

Cadeias >

Força Publica
j

Escola Normal í

Grupos Escolares !

Kscolas Complementares
j

Escolas Reunidas i

Escolas Isoladas
!

Inspecção do Ensino I

Subvenções
'

Assistência Publica
|

Secretaria da Fazenda
Ihesouro do Estado !

Directoria de V. e Obras Publicas
Directoria de Terras, Colonização

e Agricultura

Insptctoria de Agua e Esgotos
Còmmissariado Geral do Estado'
Posto Z. *Dr. Assis Brasil»

j

Estações de Monta de Tubarão ej

Bella Alliança
I

Est. de Monta de São Pedro de!

Alcantara

Junta Commercial
Wuminação publica

Pessoal inactivo

Correspondência
Obras publicas

Matadouro do Estreito

Obras de Caes
Lventuaes
Irapr. e publ. de actos officaes

Exercícios Findos
Divida Passiva

Créditos especiaes

19:0401025
27:0i7$26«

«2 7605000
35;015$438

34:904S214
35:684$767!

22:71850*5

47:471 $i 81

!

10:868$258'

434:S30$514

20:5545999

53:664S044
10:5765256!

129:9425659

1.191:325544511

54:354$5C6|

330:3955930
64:9905605
56:»91$185

840:054Só50
18:203$ 100

52:400$000

102:3025900

4(':877o838i

658:8385929
44:039598?

25:270$332

152:79£i4H6
8i:8:;;iC7

58:5 7u4

j9:w99«996Í

K»:(j4u*0*5

«7:0171268

62:760$000
31:6855438
34:9*i4$214

3í:595$867

4*:506$38l!
10:868$258l

434:264*264'

20:554í999!

52:3435394]

10:3805206

129:941'$659

.107:383$040

54:354*506
33lfc395$930

64:990*606
56:191 $185
815:534*650
17:833560'-

41:570$000
89:10>$900
40-JR02$S38

653:626*114

44:039$982j
!

23:389$332j

149:0925856,

S» 1:720*484}

55:480*444;

Por pagar

H:S30*Q60

889900
70?4G0

964S800

566S350

1 £20*650
196S0O0

8S:942S405

24520*000

369S500
10:8308000
13:200$000

275S500
5:212§815

1:881$000

3:7055490
1:111*683

3:097*600

27:3175059 23:941*059 3:376$000

1:080$000

6:5545000
125:44857? 0j

I79:òl7$òi»4í

94.0945956
2.950:2043 253: i

13:090$440|

56:4155903
'.014:0075971

53591 572ô|
1.200333501 311

638:2935172;

_187:20C>5890_

1.344:141*440:9.

990*000
6:554*000

75:53850í>0

176360*294
94:094^956

.815.717577'.

12:451$440
56:415*993

908:5538426

53591*725
.200533*01*
638:293$!

108530*898

00$000

49:911 $710
3:'257*/60

639S0G0

4ir.4.
ri45545

78:759*992

1833:484*4 18j 1 .510:657$022


